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بجالله وعظيم سلطانه على إنارة طريق بجالله وعظيم سلطانه على إنارة طريق بجالله وعظيم سلطانه على إنارة طريق بجالله وعظيم سلطانه على إنارة طريق الشكر والحمد هللا حمدا وشكرا يليقان الشكر والحمد هللا حمدا وشكرا يليقان الشكر والحمد هللا حمدا وشكرا يليقان الشكر والحمد هللا حمدا وشكرا يليقان 

نجاز هذا العمل وإنه لشرف لنا بعد أن أتممنا نجاز هذا العمل وإنه لشرف لنا بعد أن أتممنا نجاز هذا العمل وإنه لشرف لنا بعد أن أتممنا نجاز هذا العمل وإنه لشرف لنا بعد أن أتممنا إلإلإلإلالعلم أمامنا وعلى توفيقه لنا العلم أمامنا وعلى توفيقه لنا العلم أمامنا وعلى توفيقه لنا العلم أمامنا وعلى توفيقه لنا 

        ::::هذا العمل أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلىهذا العمل أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلىهذا العمل أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلىهذا العمل أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى

الذي كان لنا نعم السند فلم يبخل علينا الذي كان لنا نعم السند فلم يبخل علينا الذي كان لنا نعم السند فلم يبخل علينا الذي كان لنا نعم السند فلم يبخل علينا " " " " ���� ز����""""األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور 

        ....لعمللعمللعمللعملتمام هذا اتمام هذا اتمام هذا اتمام هذا اإلإلإلإلبنصائحه وتوجيهاته القيمة بنصائحه وتوجيهاته القيمة بنصائحه وتوجيهاته القيمة بنصائحه وتوجيهاته القيمة 

كما نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي في إنجاز كما نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي في إنجاز كما نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي في إنجاز كما نتوجه بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي في إنجاز 

��� ��اد""""هذا العمل خاصة كل من األستاذ هذا العمل خاصة كل من األستاذ هذا العمل خاصة كل من األستاذ هذا العمل خاصة كل من األستاذ � ��#��ء، و��اد، """"    ::::إلى أخيإلى أخيإلى أخيإلى أخي، ، ، ، """"�

$#%�."."."."        

جميع األساتذة بقسم العلوم السياسية جميع األساتذة بقسم العلوم السياسية جميع األساتذة بقسم العلوم السياسية جميع األساتذة بقسم العلوم السياسية     إلىإلىإلىإلىوأتقدم بخالص الشكر والعرفان وأتقدم بخالص الشكر والعرفان وأتقدم بخالص الشكر والعرفان وأتقدم بخالص الشكر والعرفان 

 ....نةنةنةنةبجامعة عنابة وقسم العلوم السياسية بجامعة باتبجامعة عنابة وقسم العلوم السياسية بجامعة باتبجامعة عنابة وقسم العلوم السياسية بجامعة باتبجامعة عنابة وقسم العلوم السياسية بجامعة بات
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        ".".".".وال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريماوال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريماوال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريماوال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما: ": ": ": "قال تعالى قال تعالى قال تعالى قال تعالى 

إلى نبع العطاء والحنان، من كانت معي نعم األصدقاء والخالن، من غرست إلى نبع العطاء والحنان، من كانت معي نعم األصدقاء والخالن، من غرست إلى نبع العطاء والحنان، من كانت معي نعم األصدقاء والخالن، من غرست إلى نبع العطاء والحنان، من كانت معي نعم األصدقاء والخالن، من غرست 

بقلبي حدائق الريحان، أقول لها وعلى مر الزمان أنرت دربي، أنرت شموع بقلبي حدائق الريحان، أقول لها وعلى مر الزمان أنرت دربي، أنرت شموع بقلبي حدائق الريحان، أقول لها وعلى مر الزمان أنرت دربي، أنرت شموع بقلبي حدائق الريحان، أقول لها وعلى مر الزمان أنرت دربي، أنرت شموع 

 ....""""(ـــر�'&""""جنة الجنان جنة الجنان جنة الجنان جنة الجنان     األمان، شكرا ألنك أجمل إنسان أمي يااألمان، شكرا ألنك أجمل إنسان أمي يااألمان، شكرا ألنك أجمل إنسان أمي يااألمان، شكرا ألنك أجمل إنسان أمي يا

إلى الحصن المنيع العالي في قلبي، والغالي هو إذن حالي مع رجل مهم في إلى الحصن المنيع العالي في قلبي، والغالي هو إذن حالي مع رجل مهم في إلى الحصن المنيع العالي في قلبي، والغالي هو إذن حالي مع رجل مهم في إلى الحصن المنيع العالي في قلبي، والغالي هو إذن حالي مع رجل مهم في 

        ....""""�ـــ*%""""أبي أبي أبي أبي     حياتي،  إسعاده هو غاية أمنياتي، رضاك بعد اهللا ياحياتي،  إسعاده هو غاية أمنياتي، رضاك بعد اهللا ياحياتي،  إسعاده هو غاية أمنياتي، رضاك بعد اهللا ياحياتي،  إسعاده هو غاية أمنياتي، رضاك بعد اهللا يا

    """"�.�- وه,�م""""وزوجتيهما والصغيرين وزوجتيهما والصغيرين وزوجتيهما والصغيرين وزوجتيهما والصغيرين     """"و��اد �+��""""إلى أخواي العزيزين إلى أخواي العزيزين إلى أخواي العزيزين إلى أخواي العزيزين 

 ....""""���0""""لى الدلوعة لى الدلوعة لى الدلوعة لى الدلوعة وإوإوإوإ    وأزواجهماوأزواجهماوأزواجهماوأزواجهما    """"وردة و�#��ء""""أختاي أختاي أختاي أختاي     إلىإلىإلىإلى

وإلى جميع األصدقاء واألهل كل باسمه والى كل من يحمل لي وأحمل له ذرة وإلى جميع األصدقاء واألهل كل باسمه والى كل من يحمل لي وأحمل له ذرة وإلى جميع األصدقاء واألهل كل باسمه والى كل من يحمل لي وأحمل له ذرة وإلى جميع األصدقاء واألهل كل باسمه والى كل من يحمل لي وأحمل له ذرة 

        ....حب في قلبيحب في قلبيحب في قلبيحب في قلبي
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  ةـمقدم

  .النظري للبحثواإلطار املفاهيمي : الفصل األول

   ومكوناا وخصائصها Governanceمفهوم احلوكمة : املبحث األول

 تعريف احلوكمة: املطلب األول

 خصائص احلوكمة: املطلب الثاين

 مكونات احلوكمة: املطلب الثالث

  مفهوم احلوكمة العاملية: املبحث الثاين

 تعريف احلوكمة العاملية: املطلب األول

 حتديد املداخل النظرية التقليدية للحوكمة العاملية: املطلب الثاين

  أهم التحديات احلديثة لتدقيق مفهوم احلوكمة العاملية: املطلب الثالث

  البيئة واحلوكمة البيئية العامليةمفهوم : املبحث الثالث

 تعريف البيئة: املطلب األول

 تعريف احلوكمة البيئية العاملية: املطلب الثاين

 وحتديدها غري الدوالتيةتعريف الفواعل : املبحث الرابع
 غري الدوالتيةتعريف الفواعل : املطلب األول

 غري الدوالتيةحتديد الفواعل : املطلب الثاين

دور القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئية  :الفصل الثاين

  العاملية

 دور القطاع اخلاص يف احلوكمة البيئية العاملية: املبحث األول
عمل القطاع اخلاص للمسامهة يف احلوكمة أساليب : املطلب األول

 البيئية العاملية

البيئية  مسامهة مؤسسات القطاع اخلاص يف احلوكمة: املطلب الثاين

 العاملية

 اتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئة العامليةدور : املبحث الثاين
 تطور منظمات اتمع املدين العاملي البيئية: املطلب األول

 سياسات عمل منظمات اتمع املدين العاملي: املطلب الثاين
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حلوكمة مسامهة منظمات اتمع املدين العاملي يف ا: املطلب الثالث

  البيئية العاملية

أبرز املشاكل والتحديات اليت تواجه القطاع اخلاص : املبحث الثالث

 واتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئية العاملية
 التحديات املؤسسية والقانونية: املطلب األول

 التحديات املادية: املطلب الثاين

 التحديات اتمعية: املطلب الثالث

للمسامهة يف  غري الدوالتيةتفعيل الفواعل إعداد برامج : الثالفصل الث

 احلوكمة البيئية العاملية
 إعداد برامج املشاركة: املبحث األول

 املشاركة كقيمة حمورية يف احلوكمة  البيئية العاملية: املطلب األول

 غري الدوالتيةتعزيز برامج مشاركة الفواعل : املطلب الثاين

 نشر اإلعالمي للمعلوماتاد برامج الشفافية والإعد: الثاين املبحث

 أمهية الشفافية واملعلومات يف احلوكمة البيئية العاملية: املطلب األول

 احلصول على املعلومات ونشرهادعم وتعزيز برامج : ملطلب الثاينا

 إعداد برامج االستثمار اخلاص: املبحث الثالث
 غري الدوالتيةل أمهية االستثمار لعمل الفواع: املطلب األول

 تطوير وتعزيز مشاريع االستثمار اخلاص: املطلب الثاين

 ةــخامت 
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فكرة أو اصطالح شاع استخدامهما " non-state actors" غري الدوالتيةتعد الفواعل 

تنمية اتمعية لتحقيق ال من قبل املنظمات الدولية كمنظومة بشكل واسع يف بداية التسعينات

غدت  غري الدوالتيةالفواعل  فكرة ومنظومة ،كما أنانب اإلدارات احلكوميةإىل جيف الدول 

للدول، سواء املتقدمة  ةمن األمهي يف العقود الثالثة األخرية من القرن املاضي على قدر كبري

التنمية الشاملة وإدامتها، أي  أو النامية على حد سواء لتحقيق طموحات املواطنني فيها بتوفري

أكثر إحلاحا على الدول النامية بشكل خاص، نتيجة للتحديات العاملية  األمر أصبح أن

، كالتنافسية(واحمللية، ) ت، التهديدات األمنية والبيئيةوسرعة انتشار املعلوما(اإلقليمية، 

  ).اخل... وتشجيع االستثمارات الداخلية واخلارجية، الفقر، البطالة

ية، وذلك ملا حتتويه را يف غاية األمهاحلوكمة أمبح اهتمام الدول مبنظومة لذلك أص

اإلدارة احلكومية، القطاع اخلاص، اتمع (من تكامل ادوار القطاعات الثالث هذه املنظومة 

و التشارك إلعادة رسم األدوار لكل منها ليتسىن حتقيق التنمية  ةمن خالل املشارك). املدين

يف خمتلف ااالت م ني وطموحااتمعية ذات الكفاية والفعالية واالستجابة للمواطن

  .وامليادين اليت عجزت الدولة عن حتقيقها مبفردها

البيئة، حيث مل تعد قضية  لب تضافر األدوار الثالث قضيةومن بني القضايا اليت تتط

املنظمات الدولية أن تكثف ية وعاملية ينبغي جلميع الدول وداخلية، وإمنا أصبحت قضية دول

حيث يكتسي اشتراك  .سياسات عامة عاملية من اجل معاجلتهاجهودها، وذلك لوضع 

اخل، أمهية ...غري حكومية  منظماتومجعيات ونقابات، و اتمع املدين املكون من أفراد

ع اخلاص من شركات عاملية ، وكذلك مؤسسات القطاة يف إجناح عملية محاية البيئة بالغ

هي مسؤولية اجلميع مسؤولية محاية البيئة ن ك ألعاملية، وذلوبنوك مالية و وأسواق خاصة،و

سيتم التركيز على  الدراسةويف هذه . ال ميكن أن تضطلع ا اإلدارات احلكومية لوحدهاو

الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع اخلاص من شركات خاصة ومؤسسات مالية، 

العاملية، وذلك  ومؤسسات اتمع املدين العاملي من منظمات غري حكومية يف احلوكمة البيئية

نظرا آلليات عملها املرنة، واتصاهلا املباشر باتمع وتأثريها الفعال يف توجيه الرأي العام، 

حيث تعترب مؤسسات القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي من أهم الشركاء الذين يعول 

ا والتشاور معها العاملية وتطويرها من خالل استشارالبيئية عليهم يف تفعيل وإجناح احلوكمة 
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مة ليت متكن من حتقيق محاية البيئة بصفة خاصة والتنمية املستداحول أجنع الطرق واآلليات ا

  .بصفة عامة

ن مؤسسات القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي أصبحت حتظى باهتمام كما وأ

هتمامات االمتزايد من قبل احلكومات ووسائل اإلعالم و البلدان املتقدمة، حيث تتصدر 

ارعا يف العقدين شهدت يف البلدان الغربية منوا متس االقتصادية، ولقدالعامة والسياسية، و

حيتل حيزا مهما يف اتمعات مبا متلكه من  تاملاضيني حيث أصبح نشاط هذه املؤسسا

لشبكة واسعة من املؤسسات دمات اجتماعية كثرية، وبتمويلها أصول، ومبا توفره من خ

الثقافة والفنون، والبحث كالتعليم، والصحة، واالقتصاد، و جماالت حيوية عدة،اخلدمية يف 

وغريها من اخلدمات واملنافع  ... العلمي، وحقوق اإلنسان، ورعاية الطفولة، ومحاية البيئة

العامة فقد دعي هذين القطاعني يف السنوات األخرية لدعم وتطوير السياسات البيئية، 

باإلضافة إىل ذلك فمؤسسات . دول العامل مجيع لتنمية البيئية يفوتقويتهما لإلسهام يف ا

بوصفها  ،القطاع اخلاص واتمع املدين كتيارات ومنظمات قيم تفرض نفسها أكثر وأكثر

ام مشتركة جلميع البشر، بصرف النظر عن أصوهلم القومية، وثقافتهم وأديام، هلمصادر إ

ضغطا متواصال وأكثر قوة على مفهوم السيادة ومتارس هذه القيم واالجتاهات الفكرية 

  .ن ورائه على مفهوم الدولة القوميةالوطنية وم

  :املوضوع أمهية

، وموضوع احلوكمة البيئية العاملية حالة دراسية غري الدوالتيةيبقى موضوع الفواعل 

 أساسية ضمن إطار االهتمامات األكادميية يف حقل التنظيمات السياسية واإلدارية بصفة

نوع من الدراسات يكاد يكون وحيث أن هذا ال .وم السياسية بصفة عامةخاصة وحقل العل

يف  غري الدوالتية لوعلى الرغم من األمهية اليت يكتسبها دور الفواع .العربية يف أدبياتنا نادرا

 ما تزال املتعلقة ذا الدور املفاهيم واألساليب محاية البيئة بناء على منط حكم عاملي، فإن

العمل الكثري  يف هذا اال وحتتاج من الباحثني ،عناصر هذه الفواعل نغامضة لدى الكثري م

ع بني عرض حياول اجلم إذ من هذا السياق،يندرج هذا البحث ضو جل توضيحها،أمن 

غري  تساهم الفواعلوتوضيح كيف ميكن أن  وحتديد أهم املفاهيم املتعلقة ذا املوضوع،
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لك تربز األمهية النظرية هلذه الدراسة يف تنشيط حركة لذ .مة البيئية العامليةيف احلوك الدوالتية

  .ا العربية ذا النوع من الدراساتنوبالتايل إثراء مكتبات والتأليف يف اال، الكتابة،

كما ال ننسى أن هلذه الدراسة أمهية علمية بالغة تتجلى من خالل حماولة توضيح 

غري تعلقة مبوضوع الدراسة، وكذلك حماولة معرفة ما إذا كان للفواعل أهم املفاهيم العلمية امل

دورا حقيقيا يف احلوكمة البيئية العالية، وذلك للبحث عن األطر النظرية واألساليب  الدوالتية

  .املناسبة لدعم وتعزيز هذا الدور

تاجه ما حت غري الدوالتيةأن جتد كل منظمات الفواعل  فتربز يفية ملأما األمهية الع

جل بعث وعي بيئي عاملي جديد يدفع إىل تغري سلوك األفراد أمن  ليات لتفعيل دورها،آمن 

وفق جهود  ،كومية من محاية البيئة وتطويرهااإلدارات احل فقوموا والتأثري على اختيارات

                                   .دولية متناسقة ومتكاملة حنو حوكمة بيئية عاملية جيدة

  :ضوعاملوسباب إختيارأ 

أسباب إختيار املوضوع باألساس هي أسباب ذاتية تتعلق برغبة الباحث يف البحث 

وأسباب موضوعية وعلمية تتعلق باألمل يف تنشيط حركة  .ه املواضيع احلديثةيف مثل هذ

ة وباحلوكمة العاملي غري الدوالتيةالكتابة والتأليف يف مثل هذه املواضيع املتعلقة بالفواعل 

  .والبيئة

  :إشكالية الدراسة 

وذلك ملا حتتويه  احلوكمة أمرا يف غاية األمهية، اهتمام الدول اليوم مبنظومة أصبح

من خالل املشاركة  غري الدوالتيةوالفواعل  أدوار الفواعل الدولة من تكامل هذه املنظومة

الشؤون البيئية  ة وإدارةالشامل البيئية والتشارك إلعادة رسم األدوار لكل منها لتحقيق التنمية

  :اإلشكالية التالية على املستويني الداخلي واخلارجي للدول، وعلى هذا األساس نطرح

  .البيئية  العاملية؟ ندورا فعاال يف إدارة الشؤو غري الدوالتيةهل للفواعل 

  :الفرضيات

  :لإلجابة على هذه اإلشكالية ننطلق من فرضيتني أساسيتني
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يكون  يفترض أن القوميةعاملية الراهنة وتراجع دور الدولة يف ظل التطورات ال -

  .يف جمال إدارة الشؤون البيئية العاملية غري الدوالتيةدورا كبريا للفواعل هناك 

يف إدارة الشؤون البيئية العاملية مرهون  غري الدوالتيةإن فعالية دور الفواعل  -

ل على مواجهة أهم التحديات اليت وقدرة هذه الفواع مبساندة اإلدارات احلكومية هلا،

  . لكواجهها بالبحث عن آليات جديدة لذت

  :املعتمدة يف الدراسة املقتربات

تتعلق األوىل بضرورة معرفة األساليب أو  تثري هذه اإلشكالية نقطتني أساسيتني،

ومات للمشاركة يف التأثري يف احلك غري الدوالتيةالطرق اليت من خالهلا تستطيع الفواعل 

من مث يف مستوى و وإدارة الشؤون البيئية بصفة عامة، القرارات البيئية،ضع السياسات وو

جمال احلوكمة البيئية يف  غري الدوالتيةو الفواعل  الدولةالفواعل كيف يكون دورثان كيف 

مدخل الشبكة و هو ما يفسر االعتماد بطريقة أساسية على مدخل حتليل النظم،العاملية، و

  .لتحليل هذه الدراسةالعامة  ومدخل السياسة

  :Systems Approachمدخل حتليل النظم  -

مفهومه لتحليل النظم فاعترب النظام يف التحليل السياسي نسقا " ديفيد استون"حدد  

من مميزات هذا ريات املعتمدة على بعضها البعض واملتفاعلة فيما بينها، وأو جمموعة من املتغ

 ،البيئة الداخلية:وهي مرتبطة بنوعني من البيئات،و ه متأثرةاالقتراب أن مدخالت النظام في

غري لذلك فان هذا املدخل يكون مناسبا لدراسة دور خمتلف الفواعل  البيئة اخلارجية،و

حيث أن السياسات العامة البيئية العاملية  يف إرساء دعائم احلوكمة البيئية العاملية، الدوالتية

اخلارجي ويني الداخلي ووعلى املست ،غري الدوالتيةالدولة و تشارك يف رمسها خمتلف األطراف

  .للدول

  : Network Approachمدخل الشبكة -

فاعلة يف صنع السياسات العامة  ري هذا املقترب إىل وجود أكثر من مجاعةيش

هذه اجلماعات تتغري من قضية إىل أخرى كما تتغري و املشاركة يف اختاذ القرارات السياسية،و

 كما يشري إىل يشري هذا املفهوم كذلك إىل وجود أكثر من منط اتصايل،، وخرمن وقت آل
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أنواع متعددة من الشراكة اليت تسهم يف تشكيل هذه وجود صور خمتلفة من التشابكات و

  .عادة ما تضم هذه الشبكات أطرافا حكومية و غري حكومية، والسياسات

  :  Public Policy Approachمدخل السياسية العامة  -

يقوم مدخل السياسة العامة على رصد وحتليل طبيعة النظم، وآليات عملها استنادا 

إىل حتليل السياسات العامة اليت تتبناها، باعتبار أن هذه العملية ليست عملية فنية 

فحسب ولكنها عملية سياسية يف املقام األول، حيث تعكس أولويات النظم 

ولوجية واحنيازاا االجتماعية، كما تعكس السياسية واختياراا السياسية واإليدي

ويفيد هذا املدخل يف . طبيعة القوى السياسية واالجتماعية وأمناط عالقتها بالدولة

 غري الدوالتيةهذه الدراسة حتليل ورصد طبيعة العالقة بني الفواعل الدولة والفواعل 

  . املسامهة يف رسم السياسات البئية العاملية

  :صعوبات الدراسة

در اإلشارة إىل أن الصعوبات اليت واجهت إجناز هذا البحث متثلت أساسا يف جت

طبيعة املوضوع الذي ميتاز بالتعقيد والغموض، خاصة بالنسبة لظاهرة معقدة 

إىل جانب الفواعل  غري الدوالتيةوجديدة يف الساحة الدولية ،مثل ظهور الفواعل 

إضافة إىل نقص املادة العلمية املتعلقة .يةالدولة يف إدارة خمتلف الشؤون البيئية العامل

باملوضوع باللغة العربيةوتوفرها باللغة األجنبية،األمر الذي أضاف صعوبة جديدة 

إىل هذا البحث وهي اللجوء إىل الترمجة، وهو أمر من الصعب التعامل معه بالنظر 

بادرة  إىل وقت وإمكانات وخربة الباحث، وعلى هذا األساس فإن هذا العمل يعترب

  .أولية تفتح اال للعمل والبحث املتواصل يف هذا اال

  :تربير خطة البحث

مت تكريس الفصل األول لضبط تصور واضح خبصوص املفاهيم املطروحة يف 

حبيث سيتم حتديد مفهوم واضح  ،غري الدوالتيةالفواعل و أدبيات احلوكمة البيئية العاملية،

التعاريف واخلصائص  وذلك من خالل التعرض إىل، ولللحوكمة العاملية يف املبحث األ

حتديد مفهوم  يف مبحث آخر مت التعرض إىلو حتت هذا املفهوم، ندرجاملكونات اليت تو

ط أما املبحث األخري هلذا الفصل فقد مت ختصيصه لضب احلوكمة البيئية العاملية،البيئة و
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د ذلك يف وضع تنميط يساعو ذلك يف املطلب األول،و غري الدوالتيةمفهوم الفواعل 

  .تكوينات هذه الفواعل يف املطلب الثاينألنواع ومظاهر و

غري وملا كانت اإلشكالية تتعلق أساسا بالدور الذي تقوم به هذه الفواعل 

 سيتم يف الفصل الثاين عرض أهم األدوارف إدارة احلوكمة البيئية العاملية، يف الدوالتية

اآلليات اليت تقوم من خالهلا هذه الفواعل باملشاركة و، والطرق اإلسهاماتوالنشاطات و

يتم يف املبحث األول تبيني دور مؤسسات سحيث  يف إدارة الشؤون البيئية العاملية،

تبيني دور مؤسسات اتمع املدين العايل و ،غري الدوالتيةالقطاع اخلاص كأحد الفواعل 

تشخيص أهم التحديات  ىلز فيه عفسيتم التركيأما املبحث الثالث  يف املبحث الثاين،

  .يف أدائها لدورها يف هذا اال غري الدوالتيةاليت تواجه الفواعل 

غري واستنادا إىل الدعائم الوضعية والتحليلية حول الدور الذي تقوم به الفواعل 

فسيتم ختصيص الفصل الثالث لإلسهام يف إجياد مسعى لتصميم خطة  الدوالتية

، وتطوير دورها يف جمال غري الدوالتيةحول كيفية تفعيل الفواعل إستراتيجية متكاملة 

 تإدارة الشؤون البيئية على املستوى العاملي، وذلك من خالل إجياد آليات واقتراحا

تساعد هذه الفواعل على جتاوز التحديات اليت تواجهها، حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل 

ضع برامج جديدة من شاا تشجيع ثالثة مباحث، وقد مت ختصيص املبحث األول لو

أما على املشاركة بشكل أكثر فعالية يف احلوكمة البيئية العاملية،  غري الدوالتيةالفواعل 

الثالث فسيتم ختصيصهما ملسالة حيوية جدا بالنسبة لزيادة مساعي املبحثني الثاين و

وتتمثل يف تعزيز برامج يف جمال التنمية البيئية العاملية،  غري الدوالتيةونشاطات الفواعل 

الشفافية واحلصول على املعلومات و نشرها، وتوسيع برامج االستثمار اخلاص حلصول 

على متويل ذايت لتقوية دورها وتعزيز مكانتها يف احلوكمة البيئية  غري الدوالتيةالفواعل 

  .العاملية
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قة باحلوكمة البيئية العاملية، ضبط وحتديد املفاهيم ذات العالسنتناول يف هذا الفصل 

املكونة هلا، وذلك من خالل أربعة مباحث خيصص األول  غري الدوالتيةوحتديد أهم الفواعل 

والثاين إللقاء الضوء على مفهوم كل من احلوكمة واحلوكمة العاملية وأهم نظرياا، والنظر 

ط مفهوم البيئة وعالقتها إىل خصوصياا ومكوناا، بينما يتم من خالل املبحث الثالث ضب

 غـري الدوالتيـة  باحلوكمة البيئية العاملية، أما املبحث الرابع فخصص لتحديد أهم األطراف 

أصبحت حتتل  غري الدوالتيةحيث أنه مما الشك فيه أن الفواعل . الفاعلة يف احلوكمة العاملية

من التحول إىل النظـام  أمهية كبرية على مستوى العامل اآلن، يف ظل ما يشهده العامل اليوم 

  .االقتصادي والسياسي واالجتماعي الرأمسايل

  وخصائصها ومكوناا"Governance" مفهوم احلوكمة: املبحث األول

مفهوم احلوكمة املرتبطة باحلوكمة البيئية العاملية، والتطرق ألهم يتناول هذا املبحث 

ضح بشأا، حىت ال يكـون  خصائصها، ومكوناا ومميزاا، وذلك حملاولة ضبط تصور وا

هناك خلط ولبس مع بعض املفاهيم األخرى املشاة هلـذا املفهـوم كمفهـوم احلكومـة     

Governmentتصورات واضحة للمفاهيم املعتمدة يف هذه  ، حبيث يساعدنا ذلك يف وضع

   .الدراسة

  تعريف احلوكمة: املطلب األول

 بيـات السياسـة واإلدارة  ة يف أديعترب مفهوم احلوكمة من املفاهيم احلديثة الشائع 

، اع حول تعريف حمدد لهواالقتصاد، وعلى الرغم من شيوع املصطلح إال أنه ليس هناك إمج

احلوكمـة،  : متعددة مثـل  حبيث جند صيغ. كما أنه مل يتم حتديد صيغة معينة متفق عليها

مجيعها يشترك  لكن بالرغم من اختالف هذه الصيغ إال أن. اخل... احلكم الراشد احلاكمية، 

 هذا املصطلح وخيتلف كما.إخل...املساءلة،احملاسبة ،التمكني،التخويل:مثل يف خصائص معينة

 مبعىن واسع،. إىل القيام باحلكم فلفظ احلوكمة يشري، Governmentعن مفهوم احلكومة 

لبشرية ايف استخدام املوارد الطبيعية وكفاءة العدالة وال: حتقيق ويهدف هذا احلكم الواسع إىل

 قيق الشـفافية حتوذلك من خالل تقامسها بني مجيع القطاعات وبشكل متساوي ،و واملالية، 

فاحلوكمـة   ،وإعادة حتديد جماالت العمل والنشاط لكل من الفواعل الرمسية وغري الرمسيـة 

Governance تمعاتهي أكثر ارتباطا وأكثر اتصاال با.  
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ثر انعزاال عن املواطنني، وأكثـر  مؤسسة أك: "فهي Governmentأما احلكومة 

التصاقا وتقيدا بالعمليات اإلدارية، وذلك بالرغم من ندرة تعريف احلكومة كعمليـات يف  

عصرنا اآلن، حيث ينظر إىل احلكومة اآلن بأا جمموعة مؤسسات كواحدة مـن جمموعـة   

  . )1("عناصر اجتماعية

بأن مصطلح احلوكمة هو هناك من املفكرين من اعترب فيما خيص تعريف احلوكمة 

أسلوب ممارسة سـلطات  "الترمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح، واليت اتفق عليها بأا 

 الدويل وخمتلف املنظمـات الدوليـة، إذ   ويعرب عن هذا االجتاه فكر البنك". اإلدارة الرشيدة

سـية الـيت   اهلياكل، والوظائف، والعمليـات والتقاليـد املؤس  : "يعرفها البنك الدويل بأا

  .)2("تستخدمها اإلدارة العليا للمؤسسة للتأكد من حتقيق رسالة املؤسسة

اليت تستخدم إلدارة الشركة مـن  " قواعد اللعبة"جمموع «: وهناك من يعرفها بأا

  .)3(»الداخل، ولقيام جملس اإلدارة باإلشراف عليها حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني

يني يف لح منذ أكثر من نصف قرن عند االقتصاديني األمـريك كما ظهر هذا املصط

على أا اإلمكانات  "Leslie Pean Magette"ماجيت  السبعينات حيث عرفها ليزيل بني

داخل املنظمة أو يف اتمع بني أفراده، أو حـني  اليت تضعها املؤسسة من أجل تنسيق فعال 

  .تيتعلق األمر بالشراكة والتبادالت بني املنظما

ظهر مفهوم احلوكمة يف العالقـات الدوليـة خاصـة يف     1980سنةومع بداية

اإلدارية، لذلك ميكن تعريف احلوكمة كسـلطة اقتصـادية   واملنظمات املالية واالقتصادية 

سياسية وإدارية تسري خمتلف شؤون وأعمال منظمة ما، تأخذ بعني االعتبـار ميكانيزمـات   

ن خالهلا يعرب األشخاص عن رغبام حسب حقوقهم وسريورة هياكلها وكل اجلهات اليت م

  .)4(وواجبام

                                                 
  .7.، ص) 2003اإلدارية،  املنظمة العربية للتنمية: القاهرة( قضايا وتطبيقات: احلكمانيةزهري عبد الكرمي الكايد، -) 1(

(2) --  World Bank, Governance and Development (Washington: World Bank Publication, 
1992), p. 1.  

، جملـد  2، النشرة االقتصادية ،"وكمة الشركاتح: ت اإلدارة الرشيدة يف الشركاتأسلوب ممارسة سلطا"البنك األهلي املصري،  - (3)

  .5 .، ص)2003(، 56

(4)- Olivier Dubigson, Mettre en Pratique le development Durable (Paris: SLP, 2005), p. 
48.  
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توسيع املشاركة يف صنع وتنفيذ  تركز على ، إذن فاحلوكمة حسب هذه التعاريف

السياسات وإتاحة الفرص جلميع القطاعات  مبا فيها القطاع اخلاص ،وذلك مـن خـالل   

  .إدخال ميكانيزمات اخلصخصة

 New"عن اجتاه اإلدارة احلكوميـة اجلديـدة   كما يعرب أيضا مصطلح احلوكمة 

Public Managment" ميكانيزمـات  (والذي يعتمد على إدخال أساليب إدارة األعمال

  .يف اإلدارات العامة )اخلصخصة

على الرغم من تبنيه فكـرة اإلدارة   من املفكرين يف تعريفهم للحوكمة هذا االجتاه

ال أنه يركز علـى اجلـانبني االقتصـادي    الرشيدة من خالل مضامني احلوكمة الرشيدة، إ

واإلداري فقط، ويغفل اجلانبني السياسي واالجتماعي، فاحلكم مبعناه الواسع يرتكز علـى  

الدعامة السياسية، والدعامة اإلدارية، والدعامة االقتصـادية، وـذا املعـىن    : ثالثة دعائم

بعني االعتبار االنفتاح على  فاحلوكمة مفهوم أمشل من التسيري االقتصادي أو اإلداري ويأخذ

احمليط والعالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية املوجودة بني خمتلـف قـوى   

  .اتمع

مثلما مت تعريف احلوكمة على أا تتعلق بإختاذ القرارات حنو التوجـه للمجتمـع   

  .)1(وملؤسساته املختلفة

 (UNDP)ج اإلمنائي لألمم املتحـدة  ويكاد يقترب هذا التعريف من تعريف الربنام

الذي يرى بأن احلوكمة هي التقاليد واألعراف واملؤسسات اليت متارس من قبل أي سـلطة  

قـدرة   يف الدولة، وهذا يأخذ بعني االعتبار ماذا تتبع احلكومات، ومباذا تراقب، وكـذلك 

اجـات املـواطنني   وصياغة وتنفيذ سياسات ثابتة وسليمة مع احترام احتي الدولة يف التأثري

  .)2(والدولة، وموقع املؤسسات اليت حتكم بينها التفاعالت االقتصادية واالجتماعية

يف تعريفه للحوكمة : ((UNDP)كما يعرفها أيضا الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 

قواعد وأساليب األنظمة السياسية يف حل الصراعات بـني  "بأا ) احمللية يف أمريكا الالتينية

  .)3("لف الفواعل، واختاذ القراراتخمت
                                                 

(1)- Philip Haid and Others, R-Focusing the lense: assessing the challange of youth 
involvement in public policy: the institution governance (canada: ottawa, 1999), p. 1. 
(2)- United Nations Development Programme, Governance for sustianable Human 
Development (New.York: AUNDP Policy Document, 1997), p. 3. 
(3)- United Nations Development Programme, op-cit, p. 4. 
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 مات وإجنازاا املتخذة باإلمجاعكما يستعملها أيضا الستحضار نفوذ وفعالية احلكو

  .)1(وذلك عن طريق األساليب والوسائل الدميقراطية

من خالل هذه التعاريف أن مفهوم احلوكمة منذ ظهـوره، وبعـد أن    يالحظما 

يني، أوىل أمهية كبرية للبعد السياسي حيث أصبح حيتل أصبح يشغل اهتمام العديد من السياس

  .أمهية حبثية كبرية لكثري من احملللني السياسيني

االقتصادي واإلداري  نييف املقابل فإن هذا االجتاه من املفكرين قد أغفل اجلانب لكن

احملـور األساسـي    ام للجانب االجتماعي والذي يعتـرب للحكم، كما أنه مل يول أي اهتم

فاتمع ال يعترب فقط غاية احلوكمة وإمنا هو أيضـا  . كمة، أو إحدى دعائم احلوكمةللحو

 "باإلدارة اتمعيـة للحكـم  "عنه  إحدى الوسائل األساسية اليت تتوىل إدارا، وهو ما يعرب

، واإلجتاه الثاين )البعد االقتصادي واإلداري(وهي الدعامة اليت أغفلها كل من االجتاه األول 

  .حيث تعترب الدعامة االجتماعية احملور األساسي للحوكمة). السياسي البعد(

احلوكمة هي تفاعل جمموعة مـن  : من التعاريف السابقة هو أن استنتاجهما ميكن 

إلدارة السلطات االقتصادية والسياسـية   ،الشبكات املنظمة يف عدد من األجهزة احلكومية

حتقيـق   تفاعالت الرمسية وغري الرمسيـة هـي  لواإلدارية واالجتماعية، حبيث تكون حمصلة ا

أهداف ومصاحل اتمع، وذلك من خالل إدخال أساليب وآليات اإلدارة الرشيدة يف مجيـع  

مبا حتمله هذه األخرية من . املؤسسات والقطاعات العامة واخلاصة، ويف مجيع جماالت احلياة

  .افية، واملشاركة، واحملاسبةمعايري إلقامة دولة القانون، واملراقبة االجتماعية، والشف

  خصائص احلوكمة :املطلب الثاين

إن خصائص أو مميزات احلوكمة ختتلف بإختالف الدارسني هلـا، ومـن أهـم    

الدراسات اليت أولت املوضوع أمهية بالدراسة والتحليل دراسات الربنامج اإلمنـائي لألمـم   

وليني، والذين خلصوا إىل حتديد جمموعة املتحدة اليت قام ا عدد كبري من اخلرباء واحملللني الد

  :من اخلصائص اليت تتميز ا احلوكمة على النحو التايل

املشاركة يف اختاذ القـرار  بحق اجلميع  وهي: "Participation"املشاركة  -1

وذلك من خالل مؤسسات متثيلية، حيث أن للشعب احلـق يف حريـة التعـبري، وحريـة     

  .اخل... التجمع

                                                 
(1)- Ibid. 
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ويقصد ا أن تكون السلطة من حيث اإلطـار  : "Legitimacy"الشرعية  -2

من حيث املعايري املرعية يف املؤسسة والعمليـات  والتشريعي واملؤسسي والقرارات احملددة، 

  .)1(واإلجراءات مقبولة لدى العامة

 حبيث ،وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة: "Transparency"الشفافية  -3 

ويف . أفراد اتمع وبني مجيـع الـدول  املعلومات بطريقة عادلة بني يتم اإلفصاح عن كل 

  :بدون تأخري، وتضم املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنهاوالوقت املناسب 

  .معلومات عن القوانني والربامج والسياسات العامة -

  .معلومات حول األداء -

  .معلومات حول امللكية -

  .تملةمعلومات حول األهداف واملخاطر احمل -

  .تطوير متطلبات اإلفصاح عن القوائم واملعلومات غري املالية ونشرها إلكترونيا -

  .)2(اخل... مشروع مزاولة مهمة احملاسبة واملراجعة  -

ويقصد ا إدامة نشاطات احلوكمة والتنمية على : "Sustainable"اإلدامة  -4

  .املدى البعيد

حبيث تتوفر الفرص للجميـع،  : "Equity & Equality"العدالة واملساواة  -5

  .لتحسني أوضاعهم مثلما يتم استهداف الفقراء واألقل حظا لتوفري الرفاهية للجميع

يكون متخذو القرارات يف القطاع العـام  : "Accountability"املساءلة  -11

 واخلاص، ويف تنظيمات اتمع املدين مسؤولني أمام اجلمهور والدوائر احملددة ذات العالقة،

  .وكذلك أمام من يهمهم األمر وهلم مصلحة يف تلك املؤسسات

حيث يستطيع مجيع : "Empowering & Enability"التمكني والتخويل  -12

األطراف املشروعة لتحقيقها، وإنشاء البيئة اليت متكنهم من حتقيق أقصى حد ممكـن مـن   

  .النجاح والرخاء للجميع

                                                 
(1)-United Nations Development Programme, "Reconceptualising Governance" 
(Discassion paper presented international seminar to: Reconceptualising Governance, 
New York, 1997) p p. 18-20. 

(2) -
  .10. ، ص)املنظمة العربية للتنمية اإلدارية:القاهرة(الشركات وأسواق املال العربيةاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  
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بضمان تقدمي اخلدمات األساسـية  تم : "Service Oriented"خدماتية  -13

الـدخول املتدنيـة والفئـات ذات     يخاصـة ذو مع، لقطاعات املواطنني املختلفة يف ات

  .االحتياجات اخلاصة واألحياء الفقرية يف اتمع

أيضا من املفكرين من يضع جمموعة من اخلصائص اليت تتسم ا احلوكمـة   هناك

الـذي يلخـص هـذه    " احلاكمية الرشـيدة "كتابه ، يف "أمحد طييب"الرشيدة، ومن بينهم 

  :اخلصائص على النحو التايل

فاملشاركة معيار ضروري لتحقيق حوكمة رشيدة، واليت مـن  : املشاركة .1

املمكن أن تكون مباشرة أو غري مباشرة عرب مؤسسات وسيطية أو متثيلية 

 .ذات مصداقية

والذي يطبق  فاحلوكمة الرشيدة تتطلب إطار قانوين عادل: حكم القانون .2

 .دون متييز، هذا التطبيق يكون عادال ومن طرف هيئات قانونية مستقلة

تقتضي الشفافية اختاذ القرارات وتطبيقها تبعا لألنظمة، وخاصة : الشفافية .3

توفري املعلومات ألولئك الذين سوف يتأثرون بتلك القـرارات بطريقـة   

 .مفهومة وبوسائل سهلة

يدة أن تقوم املؤسسات والعمليات خبدمة تتطلب احلاكمية الرش: التجاوب .4

، Stakeholdersكل املعنيني باملنظمة، ونعين بذلك املسامهني، الزبـائن  

 شاركة، وذلك بإقناعهم بـأم معنـيني  جيب حتفيز هؤالء األفراد على امل

 .)1(بصفة هامة باملؤسسة ونتائجها

ظمات، وبـني  نظرا لالختالفات املوجودة بني األفراد، وبني املن: اإلمجاع .5

اتمعات واألفراد، ختتلف اآلراء بني خمتلف األطراف، لـذلك تقتضـي   

بني االهتمامات والفوائد املختلفـة يف   لتنسيقاحلوكمة الرشيدة ضرورة ا

دف التوصل إىل إمجاع واسع حول املصلحة األفضـل لكـل    ،اتمع

ذلك نظرة  منظمة ولكل اتمع وكيفية حتقيقها، كما تتطلب باإلضافة إىل

                                                 
  .12. ، ص)2004دار املعرفة اجلامعية، : مصر( رشيدةاحلاكمية الأمحد طييب،  - (1)



 21 

واسعة وطويلة األمد، واليت باإلمكان وصفها بالنظرة اإلسـتراتيجية ملـا   

 .حتتاجه املنظمة

جودة املنظمة تعتمد على ضمان احتواء كل األفـراد  : املساواة واإلحتواء .6

الذين جيب أال يشعروا بأم خارج مركز االهتمام، وهـذا يتطلـب أن   

إلمكانية لتحسني وتعزيـز  تكون لدى كل اموعات وخاصة الضعيفة ا

 .جودة حيام

نتكلم هنا عن جلب املؤسسات نتائج تليب احتياجـات اتمـع   : الفعالية .7

 ،على أحسن وجـه املصـادر   ،و واحمليط بصفة عامة مستعملة مع ذلك

املوجودة يف حوزا واإلمكانات املالية املادية والبشرية، حمترمة يف ذلـك  

 .حقوق األفراد واحمليط

حلكومية سواء يف القطاع العام فعلى املؤسسات احلكومية وغري ا: ليةاملسؤو .8

 .)1(اخلاص أن تتحمل مسؤوليتها جتاه اتمعأو

املعايري املذكورة أعاله تتوافق معظمها مع تلك اليت وضعها الربنـامج اإلمنـائي،   

أو ولكنها ليست الوحيدة، فهناك برامج أو أحباث أخرى وضعت معايري وخصائص إضافية، 

ركزت على عدد من اخلصائص فقط، كاخلصائص اليت وضـعتها هيئـة األمـم املتحـدة     

)(ONU أو منظمة التعاون االقتصادي للتنمية ،)OECD.(  

بالرغم من املثالية اليت يتميز ا هذا النموذج للحكم جيب العمل على تطبيقه ولـو  

ر والتنميـة املسـتدمية،   يف حدود معينة، جلعله واقعا ملموسا، وذلك من أجل ضمان التطو

واحلوكمة ال ميكن فرضها سواء من قبل احلكومات أو املنظمات الدولية، وال ميكن خلقها، 

  .ولكن الوظيفة األساسية للدول هي إعداد أو خلق البيئة املساعدة واملناسبة لتحقيقها

  مكونات احلوكمة: املطلب الثالث

كومة، القطاع اخلاص، اتمع احل: تتكون احلوكمة من ثالث مكونات رئيسية هي

احلوكمـة   اتحتدي"، يف كتابه "Philipp Muller"،"فيليب مولر"ين، وهو ما عرب عنه املد

                                                 
(1) –Z����'��] ا�15. ، صأ^'! [�3$، ا.  
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الشـكل   ، كما هو مبني يف"The Governance Triangle"، مبثلث احلوكمة "العاملية

  ):1(رقم

  

  

  .مكونات احلوكمة: يوضح) 1(شكل رقم 

 The governance triangle: مثلث احلوكمة

  

  

  

  

  

 
  

  

  

ــدر  ,phillip Muller & Markus Lederer -1 :املص

Challenging Global ــدر acriticol perspective,  governance : :املص

(harvard :   
  :املصدر

 
 1-Markus Lederer and Philipp Muller, challenging global governance: critical 

perspective, (Harvard: CPOGG workshop at Harvard law school, 2003), p.12. 

  :"Government"احلكومة / أوال

يستخدم لفظ احلكومة لإلشارة إىل اهليئات احلاكمة واملسرية لشـؤون الدولـة،   

  .)1(ونقصد بذلك السلطات الثالث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية

  .لكن هذا املعىن ضيق ألنه حمصور يف ثالث مؤسسات فقط
                                                 

. ، ص)الدار اجلامعية للطباعة والنشر، دون سنة نشر: بريوت( احلكومات–الدول : مبادئ األنظمة السياسيةإبراهيم عبد العزيز شيما،  - (1)

125.  

����/  اAدارة ا�

 ا��78ع ا��5ص ا�#23#1 ا�#���
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يشري لفظ احلكومة ليدل على السلطة التنفيذية، وهي السلطة الـيت تقـوم   كذلك 

لكن هذا املفهوم أضيق مـن   بتنفيذ القوانني واللوائح وإدارة شؤون املرافق العامة يف الدولة

املفهوم السابق إذ حيصر مفهوم احلكومة يف السلطة التنفيذية وحدها، وهو التعبري الشـائع،  

ة التنفيذية باجلمهور اتصاال مباشرا، وملا يظهر فيها من مظـاهر  وذلك بسبب اتصال السلط

  .السلطة السياسية بشكل واضح

كيفية  طبيعة نظام احلكم يف الدولة و قد يستعمل تعبري احلكومة أيضا للداللة على

  .ممارسة السلطة العامة يف مجاعة سياسية معينة، وهو املعىن الواسع للفظ احلكومة

احلكومات جيدر بنا اإلشارة أوال إىل عدم اخللط بني املقصـود   فيما يتعلق بأشكال

  .بأشكال احلكومات وأشكال الدول

فشكل الدولة يركز عل تركيب السلطة فيها، وهنا يكون شكل الدولة إما بسيطة 

وهي اليت تتسم بوحدة السلطة ووحدة القانون، وبني الدولة املركبة وهي اليت تتميز بتعـدد  

أما شكل احلكومات فهو يركز على تبيـان شـكل احلكومـة    . لقواننيالسلطات وتعدد ا

سلطاا السياسية من حيث كيفية ة اليت متارس الدولة عن طريقها بإعتبارها اجلهاز أو األجهز

وتبعا هلذا املعىن ألشكال احلكومات مت تقسيم احلكومـات  . إسناد السلطة وكيفية ممارستها

حكومات استبدادية، وقانونية، وتقسـيمها حسـب    من حيث معيار اخلضوع للقانون إىل

  .)1(معيار اخلضوع للرئيس األعلى للدولة إىل حكومات ملكية، ومجهورية

  :ونعلم جيدا أن للحكومات وظائف عديدة ميكن أن نذكر منها

  .حتدد املواطن واملواطنة يف اتمع -1

  .تتحكم وتراقب ممارسة القوة -2

  .ساعدة على التنمية البشرية يف اتمعتعمل على يئة البيئة امل -3

تنفيذها علـى الصـعيد الـوطين، ووضـع     ووضع السياسة العامة وتنسيقها  -4

  .السياسات وتنسيقها على الصعيدين اإلقليمي والدويل

  .النهوض باملهام الرقابية -5

  .وضع وإقرار القوانني واللوائح واملعايري -6

  .إبرام املعاهدات -7

                                                 
  .129. نفسه، ص املرجع  (1)
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  .ن واالستقرارحتقيق األم -8

  .تشجيع أعمال البحث والتطوير واملتعلقة بالتكنولوجيات واملعايري -9

  .بناء جسور التعاون الدويل واإلقليمي -10

  .معاجلة املسائل اإلمنائية العامة -11

  .تشجيع التعددية اللغوية والتنوع الثقايف -12

  .)1(تسوية املنازعات والتحكيم -13

لوظائف وتقدميها حتديات كبرية، ألا تطرح احتياجات تواجه احلكومات يف تلك ا

وقضايا الفئات الفقرية، والعمل على خلق الفرص للمواطنني لتحقيـق التنميـة الشـاملة    

حيث تأيت التحديات للتغيري من املصادر  .حياة الرفاهية اليت يطمحون إليهاوإدامتها، وحتقيق 

  :التالية

إضافة إىل حتقيق  ،ئة مساعدة لألسواق احلرةالقطاع اخلاص الذي حيتاج إىل بي -1

  .توازن أفضل بني احلكومة والسوق

املواطن الذي حيتاج إىل مزيد من االستجابة من قبل احلكومـة الحتياجاتـه    -2

ولتكون احلكومات مسؤولة وتعمل على الالمركزية بشكل أوسع ليكـون مشـاركا ـا    

  .وبأنشطتها على نطاق أوسع

من قبل القوى العظمى واالجتاهـات العامليـة االجتماعيـة     الضغوط العاملية -3

  .)2(واالقتصادية اليت تواجه وتتحدى كيان وطبيعة الدولة واحلكومة فيها

إن استجابة احلكومات ختتلف من دولة ألخرى، حيث جند أن بعض الدول عملت 

بينما . داريعلى تقليل اخلدمات العامة وذلك من خالل إعادة اهليكلة وبرامج اإلصالح اإل

سارعت العديد من الدول الختاذ خطوات إعادة هيكلة اقتصـادياا وأنظمتـها لـإلدارة    

ولعل خصائص احلوكمة اجليدة تتماشى . تباع ميكانيزم اخلصخصة أو التجارة، بإاحلكومية

مع تلك التحوالت يف سياسات وأساليب اإلدارات احلكومية اليت أصبحت ضرورية ملواجهة 

  .شار إليها سواء يف الدول النامية أو الدول املتقدمةالتحديات امل

  :القطاع اخلاص/ ثانيا

                                                 
  .130. م عبد العزيز شيما، املرجع السابق، صإبراهي - (1)

(2)-United Nations Development Programme, op-cit, p. 7.   
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يشري القطاع اخلاص إىل املنظمات أو اجلمعيات أو االحتادات اليت تضم جتمعـات  

لرجال األعمال، تسعى حلماية مصاحل أعضائها باستخدام جمموعة من األساليب املتنوعـة،  

وتتباين منظمات القطاع اخلاص وفقا لطبيعة النظام . وذلك لتحقيق أهداف ومصاحل األعضاء

  .)1(السائدالسياسي 

نظرا ألمهية الدور الذي يلعبه القطاع اخلاص يف التنمية أصبح هناك حتوال واضـحا  

يف معظم دول العامل حنو االعتماد على القطاع اخلاص واقتصاديات السوق وتطبيق بـرامج  

. اد على القطاع اخلاص يف حتقيق التنمية االقتصـادية اإلصالح االقتصادي، وبالتايل االعتم

ومن مث االجتماعية، ذلك أنه يعترب مصدرا أساسيا لفتح جماالت تشغيل املوارد البشرية على 

  .كافة مستوياا، وبالتايل رفع مستوى املعيشة وحتسني مستوى اخلدمات للمواطنني

الدول سواء املتقدمة أو  معظم يفالشاملة و بشكل أكثر فعالية إذن لتحقيق التنمية 

من الضروري تشجيع املشاريع واالستثمارات اخلاصة ودعمها لتصبح أكثـر  أصبح  النامية،

شفافية، وتنافسية على مستوى األسواق الداخلية واخلارجية للدول، فاحلكومـة بإمكاـا   

  :تطوير وتقوية القطاع اخلاص وذلك من خالل اآلليات التالية

1-  يئة البيئة االقتصادية املستقرة واملالئمةالعمل على.  

متكني مجيع املواطنني جبميع فئام من احلصول على الفرص واإلمكانات مـن   -2

  .تسهيالت مالية وفنية للمسامهة اإلنتاجية يف اتمع

  .تشجيع املشاريع واالستثمارات اخلاصة -3

  .إدامة التنافسية يف األسواق -4

  .كنولوجيا للطبقات الفقرية بشكل خاصنقل املعلومات والت -5

  .اإللتزام بتنفيذ القوانني -6

  .احملافظة على البيئة واملوارد البشرية -7

  :"Civil Society"اتمع املدين / ثالثا

أصبحت مؤسسات اتمع املدين عناصر فاعلة يف تقدمي اخلـدمات االجتماعيـة   

خاصة يف املناطق الـيت  . للعمل احلكومي للمواطنني، وتنفيذ برامج التنمية األخرى كمكمل

وأصبحت منظمـات  . يضعف فيها التواجد احلكومي يف حاالت ما بعد انتهاء الصراعات

                                                 
(1) -

  .126. ، ص)2001مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : القاهرة( إدارة شؤون الدولة واتمعسلوى شعراوي،  
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اتمع املدين أيضا مبثابة قنوات هامة لتوصيل اخلدمات االجتماعية، حيث تلعب خـربات  

ليات اتمع املدين وتشمل أدوار ومسؤو.  للعمل احلكوميمكمالاتمع املدين وجتاربه دورا 

  :ما يلي

  ).املعرفة، التدريب، تبادل املهارات(التوعية وبناء القدرات  -1

  .حشد جهود املواطنني يف إطار العمل الدميقراطي -2

  .املشاركة يف العمليات املتعلقة بالسياسات -3

  .تنشيط روح املسؤولية االجتماعية وتشجيع ممارسات احلكم -4

ل رؤى اتمعات للمعلومات حمورها اإلنسـان ودعامتـها   املسامهة يف تشكي -5

  . )1(والعدالة االجتماعية والتمكني حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة

واهتماماا متنوعة لذلك فعلـى   ع املدين واسعة النطاق وجماالافمؤسسات اتم

  .وإدامتها احلكومة يئة البيئة املساعدة هلا لتحقيق التنمية البشرية والبيئية

إذن كما رأينا فاحلوكمة تتكون من ثالث قطاعات متكاملة األدوار هي القطـاع  

يف القطاع اخلاص، والقطـاع الثالـث    املتمثل، والقطاع الثاين وول املتمثل يف احلكومةاأل

حبيث أن احلكومة تعمل على يئة البيئـة السياسـية   . يف مؤسسات اتمع املدين املتمثلو

املساعدة، بينما يعمل القطاع اخلاص على خلق فرص العمل وحتقيق الدخل ألفراد والقانونية 

اتمع، أما اتمعات املدنية فتهيئ للتفاعل السياسي واالجتمـاعي بتسـخري اجلماعـات    

 .للمشاركة يف األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية

  مفهوم احلوكمة العاملية: الثاين املبحث

احلوكمة العاملية من املواضيع احلديثة اليت مت تناوهلا يف حقل العالقات يعترب موضوع 

الدولية، واليت أخذت جزءا كبريا من الدراسة والتحليل يف األدبيات الغربية، ولكن مل يـتم  

يف هذا املبحـث سـيتم   . التوصل إىل حد اآلن إىل تعريف دقيق ملصطلح احلوكمة العاملية

  .واالجتاهات اليت حاولت وضع تعريفات خمتلفة هلذا املصطلحالتعرض إىل أهم احملاوالت 

  تعريف احلوكمة العاملية: املطلب األول

                                                 
(1)- World Bank, Net work of Global public policy, <World Bank/org/web 
site/External>. 

   .2009جانفي20: مت تصفح املوقع يوم
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 يكون ترفض أن األوىلمت حتديد ثالث استراتيجيات لتعريف احلوكمة العاملية، 

تقدم افتراضا مثاليا لتسيري املسائل  والثانية. هناك شيئا امسه احلوكمة العاملية رفضا مطلقا

ويف . ية وتطويرها واليت ميكن جتسيدها عن طريق فواعل، وممارسات خاصة وحمددةالعامل

معارضة هلا متاما حبيث تقدم تعريفا سلبيا  ثالثةمقابل هذه اإلستراتيجية هناك إستراتيجية 

  .للحوكمة العاملية

  

  

  :إستراتيجية االجتاه الرافض لفكرة احلوكمة العاملية/ أوال

العالقات الدولية استمر يف إجياد الصعوبات اليت رافقت  االجتاه األساسي لنظرية

احلوكمة العاملية بسبب صياغة مفاهيمها األساسية للنظـام الـدويل والنظـر إليـه 

. ، وعلى هذا النحو فاحلوكمة العاملية بالنسبة للعديد هي ال شيء)1(ويـكنظـام فوض

أو املناقشات واحملادثات حول  1970لكن حسب استمرار أدبيات االعتماد املتبادل لسنة 

حددت قوة الدولة املركزية على أا بؤرة نظرية العالقات الدولية حىت  1980األنظمة يف 

هافلر وهنسون كلفر (بإجياد فواعل أخرى أكثر أمهية أمثال  اأن الباحثني الذين بدأو

hasenclever 1997 ( ا وكاالت أو شراكات مستقلة عنا على أالدولة، ال يتصورو

لكن يبقى تعريف وظائفها يف عالقات الدولة القومية أي نظام ما بني احلكومات لألمم 

 .املتحدة

وهو من - "James Rosenou" ،"جيمس روزنو"وبناء عليه فإنه ال عجب أن 

لديه نوعا ما نظرة تشاؤمية  -أوائل الكتاب املسامهني يف النقاش حول احلوكمة العاملية

حول احلوكمة العاملية مل يتخل فعال عن مفهوم النظام الدويل الفوضوي،  مفادها أن النقاش

  .)2(ومل يساهم بعد يف النظام السياسي العاملي

حوكمة اه الرافض للزاد تأثري االجت 2001سبتمرب  11وتتبعا لألحداث اإلرهابية يف 

صانعي العاملية مرة أخرى، برزت كمنظور استطاع أن يتوج بالنجاح، كون أن باحثي و

                                                 
(1)- Markus Lederer and Philipp Muller, challenging global governance : acriticol 
perspective, (harvard : CPOGG workshop at harvard law school, 2003), p. 4. 
(2)-Markus Lederer and Philipp Muller, op-cit, p. 5. 
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السياسات، ودارسي هذا املنظور استطاعوا أن يقنعوا بقية العامل بأنه فقط مركزية األمن 

  .)1(حيتمل أا جاءت بسبب احلقائق الوحشية للحياة الدولية

إذن من خالل ما سبق نستنتج أن أصحاب هذا االجتاه يرفضون فكرة احلوكمة 

جة أن النظام الدويل أو العاملي يفرز نوعا العاملية وينكرون وجودها نكرانا مطلقا، وذلك حب

 .والالستقرار، والالنظام ،من الفوضى

   

  

  :إستراتيجية االجتاه االجيايب يف تعريف احلوكمة العاملية/ ثانيا

على نقيض االجتاه الرافض لفكرة احلوكمة العاملية، هناك حماولة جديدة لالمساك 

م العاملي اجلديد من أجل وضع تعريف إجيايب بكل املمارسات اجلديدة اليت تطورت مع النظا

احلوكمة العاملية الذي أعلن أن  على هذه املمارسات تعريف جملس  للحوكمة، وأبرز مثال

الفردية واملؤسسية العامة واخلاصة اليت تسري مصاحلها العمليات احلوكمة العاملية هي جمموع 

خمتلفة من املمكن أن تسوى  مستمرة حتمل صراعات واهتمامات اتاملشتركة، وهي عملي

 cooperative"والفعل التعاوين " collective action"عن طريق الفعل اجلماعي 

action")2  

 James"" ،"جيمس روزنو"وبدراسات علمية أكثر طموحا جاءت حماولة 

Rosnau 1997 " دوائر السلطة "تركز على"، "Spheres of authority" اليت هلا ،

تشتمل على  ، على مستويات خمتلفة، فبالنسبة لروزنو احلوكمة العامليةالقدرة لوضع معايري

للنظام العام، والتحرك حنو حتقيق احلد األدىن كل البناءات والعمليات املهمة للمحافظة على 

  .)3(األهداف اجلماعية للمجتمعات على املستوى العاملي

ارة احلوكمة العاملية استعمال عب جندويف طريقة أخرى لتعريف احلوكمة العاملية 

للتعبري عن حقيقة جتريبية للفواعل غري الدواليتة الذين أصبحوا عبارة عن شركاء على 

                                                 
(1)- Andreas hasenclever, theories of international regimes (cambridge : cambridge 
university press, 1997), p. 27. 
(2)- Commission of Global Governance, our Global Neighborhood (Oxford: Oxford 
university press, 1995), p. 17. 
(3)- James rosnau, A long the domestic – Foreign Frontier : Exploring Governance in a 
turbulent world (cambridge: cambridge university press, 1997), p. 37. 
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من املناقشة حول احلوكمة العاملية مت تكريسها لتصوير  اكبري الذلك فإن جزء. الصعيد الدويل

ها ونفوذها وكيف هذه الفواعل تأثري متارس أي الفواعل أكثر تأثريا يف احلياة الدولية، وكيف

تعطى الشرعية ملبادئها يف العالقات الدولية كاملنظمات الدولية غري احلكومية، الشركات 

اليت أثبتت وجودها كفواعل يف العالقات  ،متعددة اجلنسيات، وكل منظمات اتمع املدين

  .الدولية

 Literaturbericht und forschungs (INEF) يف املناقشات األملانية عمل و

fragen على  وركز بصفة خاصة على دراسة هذا الزخم من الفواعل اليت تعمل مجيعها

لفهم االعتماد املتبادل لشبكة الوكاالت املختلفة وحتليلها، مستويات خمتلفة يف النظام 

ودراسة جوانبها املتعددة، والتحاليل متعددة املستويات، ومسائل متويلها، وميكانيزم الرقابة 

مناقشاا حول توجيهها وتسيريها، وقد أثبتت مداخل الفواعل أا حقا غري الرمسي، و

فهذه املداخل اخلاصة بالفواعل غري . أصبحت يف الواقع وكاالت هلا عالقة بالقضايا العاملية

حيث أصبحت واضحة  ،احلكومية اعتربت كمدخل لتعريف احلوكمة العاملية بشكل اجيايب

  .)1(ى الساحة الدوليةللجميع وال ميكن نكران وجودها عل

  :العاملية إستراتيجية االجتاه السليب يف تعريف احلوكمة/ ثالثا

حديثا ظهر اجتاه آخر لصياغة مفهوم احلوكمة العاملية، حيث قدم بعض الباحثني 

  .تصورا سلبيا للحوكمة العاملية على مستوى املفهوم واملمارسة على حد سواء

وكمة العاملية كمفهوم سليب كان لكل من إحدى التعاريف األوىل اليت قدمت احل

، اللذان حتدثا عن حوكمة )1992( عام" "Gzimpil،"كزميبيل"و Rosnau"" ،"روزنو"

، )Lawrance Finkelstein" ،)1995لورانس فينكليستني "وأيضا . من دون حكومة

الذي يذكر أن احلوكمة هي حكم بدون سيادة السلطة، وعالقات تتجاوز حدود الدولة، 

  .)2(واحلوكمة العاملية تفعل على املستوى الدويل ما تفعله احلكومة يف الوطن

هذا املنظور لقي إشكاال من قبل الباحثني السياسيني الذين ناقشوا ميكانيزمات 

وعلى هذا النحو إذا حاول أحد . احلوكمة اليت أصبحت كجزء من التحول الذايت للدولة

                                                 
(1)- Markus lederer and Philip muller, op-cit, p. 5. 

(2)- Ibid, p. 7. 
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ام سيفترض أن النظام الدويل أو العاملي ذاته ال الفصل بني احلوكمة، واحلكومة بشكل ت

  .)1(يرتبط وال يتواصل مع النظام احمللي

إال أنه من خالل عرض احملاور التالية من احلوكمة العاملية جند أا ليست لعبة 

مرات تشتمل املؤسسات احمللية،  حيث أا" a multi level game"متعددة املستويات 

احمللي (عكس، فاحلوكمة العاملية غالبا ما تشتمل كل من النظامني ومرات أخرى ال، على ال

  .حبيث تصبح نظاما واحدا) والدويل

هي تقدمي احلوكمة العاملية  ،من التعاريف أيضا اليت تعرف احلوكمة العاملية سلبيا

  .Messner 2001" "،"ميسنر"كجواب سياسي لتصميم عملية العوملة اقتصاديا 

احلكومية استعملت املصطلح لتقدمي بديل آخر لنيوليربالية ويف فأغلب املنظمات غري 

كلتا احلالتني مفهوم احلوكمة العاملية يعرب عن ضم مطالب حلل مشاكل العوملة النيوليربالية، 

فاملفهوم قدم كتطور بديل آخر للنيوليربالية، فاحلوكمة العاملية من هذا املنظور هي عبارة عن 

ة الذي أفرزته العوملة اليت تقمع الطبقات الفقرية سواء يف دول مشروع للهيمنة االقتصادي

  .الشمال أو يف دول اجلنوب

  حتديد املداخل النظرية التقليدية للحوكمة العاملية: املطلب الثاين

نظرا لألمهية اليت يكتسبها موضوع احلوكمة العاملية كحدث أكادميي وكمشروع 

احبت ورافقت هذا احلدث، فالكل يعتقد اليوم سياسي، ظهرت العديد من النظريات اليت ص

أن احلوكمة العاملية أصبحت حركة سياسية جدية إال أنه ألسباب خمتلفة فإن بعض املفكرين 

واملنظرين والناقدين ال يؤيدون املناقشات أو املمارسات اليت تتضمنها، فأهم التحديات 

ب ميلها وحتيزها، فشرعيتها مشكوك التقليدية تلقي بلومها على مؤيدي احلوكمة العاملية بسب

بناء عليه ظهرت ثالثة وفيها، كما أن نظامها يعرب عن هيمنة وسيطرة الواليات املتحدة، 

يرى بأا مشروع إيديولوجي  املفكرين من رؤى حول موضوع احلوكمة العاملية، فهناك من

يعرب عن هيمنة  وهناك من يرى بأا مشروع يفتقد للشرعية، وهناك من يرى بأا مشروع

  .األمم املتحدة

 Global governance as": احلوكمة العاملية كمشروع إيديولوجي/ أوال

ideological project"  

                                                 
(1)-Markus lederer and Philip muller, op-cit, p. 8. 
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أغلب املداخل النظرية التقليدية كانت دف إىل كشف اإليديولوجيات اليت تقف 

عرفوا ، )Latham)"1999" ،"الدام"وراء املصطلح، لذلك جند أن بعض املنظرين أمثال 

فهذا االجتاه األساسي يف تعريف احلوكمة  .حلوكمة العاملية كمفهوم تكنوقراطي و سياسيا

 1950نظر إليه على أنه قد أحدث حركة مشاة للنظريات الوظيفية للحوكمة فيما بني 

، حيث اعترب املفكرون السياسيون أن السياسات تسري بطريقة تقنية، وجند أيضا أن 1960و

 ""Adam Schmidt ،"مسيثادم "سائدا يف نظريات االحتاد األورويب هذا االجتاه 

)2001(.  

، يرى أن مصطلح احلوكمة العاملية له )Brand"" )2000 ،"براند" فإن كذلك 

، والشراكة Steering، التوجيه Managmentمفردات متعددة االستعمال كالتسيري 

Partnershipلة، وهي مرياث براغمايت ونيوليربايل الدال.  

مثل هذا النقاش غالبا ما يشري إىل عرض الدراسات اليت ترى بأن عملية العوملة ال 

  )1( .حترم منوذج الدول املصنعة من قدرا على تنظيم السوق أو متابعة سياساا املوالية

 Global governance as": احلوكمة العاملية كمشروع يفتقد للشرعية/ ثانيا

a project which lacks legitimacy"  
هناك تيار آخر من املفكرين السياسيني الذين حتدثوا عن احلوكمة العاملية 

.                                    االجيابية لشراكات االجتاه اخلاصكممارسات صريت أو جعلت شرعية، خصوصا الوضعية 

كمة، ألا تتضمن فبعض املنظرين يعارضون فكرة الشبكات والبناءات احمللية اجلديدة للحو

أي املعنيني بعمليات صنع (جمموعات خمتلفة من إدارات األعمال واملنظمات غري احلكومية 

وبناء عليه حياول ممثلي اتمعات املدنية املشاركة يف صنع  Stakeholders. )القرار

ه لكن شرعية هؤالء املعنيني حسب هذا االجتا. القرارات وبالتايل حتقيق مصاحلهم اخلاصة

نفسها هي منظمات غري منتخبة،   ( NGOs )مشكوك فيها، ألن املنظمات غري احلكومية

وال مسؤولة حنو تشكيالا الواسعة، بل على العكس أغلب هذه املنظمات يقدم أجندة ضيقة 

جدا، ومن املمكن أن تصنف كقضايا أو نشاطات فردية على الرغم من أا تطرح نشاطات 

بينما يشكك منظرون آخرون يف  ،ا ال تشكل فضاء أو جماال عاماأو قضايا جيدة، إال أ

الشراكات العاملية اليت ال تستطيع حسب رأيهم حىت أن تضمن تعدد األنظمة احمللية، كما 

                                                 
(1)- Markus Lederer and Philip Muller, op-cit, p. 9. 
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هتمامات وك يف أمرها وأخريا فإن خمتلف اإلأا تدافع عن أهداف ومقاصد مشك

 احلكومية ال ميكن ببساطة أن تعمم حتت واإليديولوجيات واملنظورات املتعلقة باملنظمات غري

حسب رأي هذا االجتاه فإن مجيع مؤيدي احلوكمة العاملية أخذوا . عنوان اتمع املدين

تصورا ساذجا عن كيفية حدوث العمل التعددي للمنظمات غري احلكومية والشراكات 

  .اخلاصة

 Global": مريكيةاألاملتحدة ة العاملية كتعبري عن هيمنة الوالياتاحلوكم/ ثالثا

governance as expression of us hegemony"  
بالنسبة للواقعيني فإن مفهوم احلوكمة العاملية هو يف حقيقة األمر جمرد قناع حلقيقة 

وعلى هذا . أن هناك فواعل خاصة ومعينة مؤثرة يف املسائل والقضايا العاملية أكثر من غريها

 us األمريكية املتحدة جديد هليمنة وسيطرة الوالياتي تعبري النحو فاحلوكمة العاملية ه

hegemomy جليبني"، على سبيل املثال فإن"، "Glipin" طرح تساؤال يف هذا  2002 عام

ملاذا احلوكمة؟ وما هي األهداف االجتماعية والسياسية واالقتصادية هلا؟ كما "الصدد حول 

إىل . ساس قوة بناءات الوضع الراهنأشار أيضا إىل أن أي نظام لصناعة القانون يعكس باأل

جانب هذا الطرح فإن العديد من النيوماركسيني يرون بأن احلوكمة العاملية هي التأكيد على 

التنظيم أو بلورة املؤسسات اليت حتاول أن تكشف العناصر اجلوهرية والضعيفة للمجتمع 

لنيوماركسيني ممارسات العاملي، وذلك من أجل تقوية ومعاجلة الوضع الراهن، ففي وجهة ا

الطبقات جاءت عن طريق وبناءات احلوكمة شبيهة بدولة الرفاه احلديثة، ألا ببساطة 

  .الرأمسالية

" No logo"يف كتابه " Naomi klin ،"ناومي كلني"وهو ما عرب عنه كل من 

 Michael" ،"ميخائيل هاردت"و" Antonion negri" ،"ريونيو نيجأنط"، و2001سنة 

hardt " مايف كتا"Empir )2000(مانويل كاستيل"، و"، "Manuel castill " يف كتابه

"Therise of the network" حيث اعترب هؤالء أن هدف تنظيم الكتل )1999( عام ،

يف حركات سياسية من خالل تعريف احلركات السياسية كساحة منافسة وعراك للمشاريع 

لثقافات املتعددة، هي نفس تنظيمات الشبكة املعقدة اخلاصة والعامة، وهيمنة األمم املتحدة وا

  )1( .للحوكمة العاملية، واتمع الدميقراطي لدولة الرفاه

                                                 
(1)- Markus Lederer and Philip Muller, op-cit, p. 10. 
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  ة لتدقيق مفهوم احلوكمة العامليةأهم التحديات احلديث: املطلب الثالث

حظات العامة حول عمليات تبعا لألدبيات البارزة حول احلوكمة العاملية واملال

فنظريا احلوكمة  .دولة املستقلة بدأت تفقد الرقابة حول املظاهر الرئيسية للحكمفإن ال العوملة

ولتحدث توازنا  ،العاملية تقدم مفهوما حتليليا لتعمم اهودات املختلفة على مستوى عاملي

ذا املنظور مفهوم احلوكمة العاملية جاء ليصف بعض التطورات . لعمليات العوملة غري املراقبة

  .ت ما وراء الدولة واليت حتاول أن تنظم وتراقب القوى اجلديدة للعوملةواملؤسسا

كمعىن ) احلوكمة العاملية(حنو هذا املفهوم  سيتم تناول موقف نقدييف هذا املطلب 

حترير مفهوم احلوكمة العاملية من القيود الوصفية، وأخذه إىل نوع  تتم حماولةتوصيفي، حيث 

، وعليه حناول التطرق بشكل خمتصر إىل أهم وجهات نظر يةلتطبيقمن الفعل أو النظريات ا

: اختصارها يف اجتاهني رئيسيني يتماألدبيات األكادميية احلديثة حول احلوكمة العاملية واليت 

ينظر إىل احلوكمة : ثانيهمايتعرض إىل مفهوم احلوكمة العاملية كمفهوم حتليلي، و :أوهلما

  .العاملية على أا ممارسة اجتماعية

 Global governance as an": احلوكمة العاملية كمفهوم حتليلي/ أوال

analytical concept"  
فاملداخل املختلفة للسياسات  .العاملية أصبحت قطاعا متطورا إن دراسة احلوكمة

والتطورات العاملية احلديثة أصبحت حتت هذا املخترب، كما أن العديد من املظاهر واهليئات 

معممة ومدرجة ضمن هذا املفهوم، الذي أتى على نطاق واسع من  املختلفة أصبحت

  .ومتفق عليه بعد واضح التعاريف املختلفة واملتنافسة فيما بينها، إال أنه ال يوجد تعريف

وكمفهوم حتليلي احلوكمة العاملية تضمنت صفا واسعا من املنظورات البارزة، 

  .نظمات الدوليةواهتماما واسعا من خمتلف السياسات العاملية وامل

من بني هذه املداخل والنظريات جند الواقعية بتوقعاا التشاؤمية حول إمكانية قيام 

فالواقعيون األرثوذكس يعتربون احلوكمة  .مصاحل مشتركة عن طريق إقامة عالقات دولية

واقعيني كما أن فكرة اتمع املدين العاملي عند ال. العاملية وصفا زائدا للتوزيع الدويل للقوى

  )1( .تؤدي حتما إىل حدوث فوضى بنائية يف الدول أي أا تؤدي إىل حالة فقدان الدولة

                                                 
(1)- Markus Lederer and Philip Muller, op-cit, p. 11. 
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من املداخل اليت اهتمت أيضا باحلوكمة العاملية جند مدخل العوملة، فهناك من 

، أدى إىل تعاظم شأن املؤسسات واملنظمات ما وراء "انكماش العامل"السياسيني من اعترب أن 

أدى إىل تدويل املشاريع الليربالية، والسياسية واالقتصادية، وبالتايل مت تقليص الدولة، كما 

، فالدول كشكل من أشكال التنظيمات املهيمنة واملسيطرة أصبحت حتت وطنيةدور الدولة ال

ضغط االعتمادات املتبادلة بني وعرب حدود الدول، وأصبحت بذلك جمرد حلقة تربط بني 

تمعات واألفراد عرب عمليات العوملةخمتلف االقتصاديات وا.  

كذلك من املفكرين السياسيني من اعترب أن الدولة لعبت دورا أساسيا يف ظهور 

احلوكمة العاملية، فنظرا لفشل احلكومات الرمسية وعجزها عن حتقيق احتياجات األفراد، 

دارية، أو املرونة وذلك بسبب عدم توفر املهارات والكفاءات، أو البعد املايل، أو القدرات اإل

ذلك بسبب عدم توفر األحقية أو نطاق السلطة ة بعض القضايا املعقدة، وكملعاجل

"jurisdiction" ،ونتيجة لعدم مبادرة احلكومة بتحقيق رغبات واحتياجات مواطنيها ،

ظهرت منظمات اتمع املدين والقطاع اخلاص للمشاركة يف حتقيق مصاحلهم املشتركة سواء 

  .لدولوى الداخلي أو اخلارجي لاملستعلى 

 Global governance as a": احلوكمة العاملية كممارسة اجتماعية/ ثانيا

social pratice"  
إن البحث يف مفهوم احلوكمة يفتح الطريق أمام البحث حول الدور أو الوظيفة 

ع أن التحليلية والسياسية للمفهوم، ومدى تأثريه يف املمارسات السياسية، وبذلك نستطي

نفهم املعىن السياسي واالجتماعي وخمتلف تضميناته يف الواقع االجتماعي، وهذا حييلنا أيضا 

  .إىل فهم الوظيفة التكوينية ملفهوم احلوكمة العاملية

فمن أجل وضع مفهوم يفيد يف تفسري وحتليل وبناء فرضيات جيب أن نعيد تنظيم 

  )1( .وصف ومعىن حمايد يتالءم ويتطابق مع الواقع

إال أن هذا التصور هلذا احلياد املفاهيمي يف وصف الواقع لديه على األقل عائقني 

حىت لو أننا استعملنا املفهوم فقط لغاية بناء نظري، فإن معىن املفهوم ال : أوال: رئيسيني

ه إنألنه يف الواقع ال يصف مجيع مالمح الواقع بل  ،يستطيع اخلروج عن النظريات املرجعية

إذا حاولنا وضع : ثانيا. وذا فإن املفهوم ذه الطريقة سيكون متحيزا. سيهمل بعضها

                                                 
(1)- Markus Lederer and Philip Muller, op-cit, p. 12. 
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مفهوم حمايد ومطابق للواقع فإن ذلك سوف يكون صعبا ألن كل واحد منا سينظر إىل 

الواقع كما يراه، وكما يفسره ويفهمه، فأساليبنا يف تفسري الوظيفة التكوينية للمفهوم 

ه إىل كيفية استعمالنا للمفاهيم حىت نستطيع وضع تصورا لذلك علينا أن ننتب. سيكون خمتلفا

  .واضحا لفهم عاملنا ولفهم واقعنا االجتماعي

لذلك فبدال من التساؤل عن الظاهرة املالحظة اليت تطابق مفهوم احلوكمة العاملية 

وكيفية تعريفه، جيب أن نركز اهتمامنا حول الوظيفة االجتماعية للمفهوم، وبذلك نعيد 

  .ملفهوم وحتديدها من خالل اهلدف من استعمالهصياغة ا

هناك من املفكرين السياسيني من اعترب أن فكرة احلوكمة العاملية ضمنيا تشري إىل 

التحول حنو قواعد النظام العاملي، وبذلك تصبح بديال عن سلطة وقواعد نظام الدولة 

ومن نتائج  ، وذلك من خالل بروز قوى سياسية واجتماعية وراء الدولة،وطنيةال

القيام ا، فمن  الوطنيةميكانيزمات احلوكمة تويل املهام والوظائف اليت ال تستطيع الدولة 

خالل هذه امليكانيزمات ختلق رابطة مفاهيمية بني احلوكمة العاملية وسيادة الدولة اإلقليمية 

رض بروز حبيث تكون احلوكمة العاملية معارضة ملبدأ السيادة ومن خالل هذا التعارض يفت

ومما يساعد على ذلك توسيع االعتمادات . احلوكمة العاملية كنتيجة لضعف الدول املستقلة

املتبادلة الدولية وتوطيد النظام الدويل أكثر فأكثر، وعلى هذا النحو فاحلوكمة العاملية متثل 

حلها على نوعا من احلقيقة االجتماعية واملؤسساتية لبعض القضايا العاملية اليت من املستحيل 

  .وإمنا من املمكن تنظيمها ومعاجلتها عامليا ووفقا ملعايري عاملية وطنيةمستوى الدولة ال

وهنا تكمن الوظيفة االجتماعية واملؤسساتية التكوينية للحوكمة العاملية، وبذلك 

ختلق نوعا من الذات اجلماعية اليت تسمح حبدوث نوع من الشراكات واملمارسات 

  .ستويات العامليةاالجتماعية على امل

الحظ يأهم التحديات املختلفة يف حتديد مفهوم احلوكمة العاملية  من خالل عرض

أن هناك ثالث اجتاهات متعارضة فيما بينها، فاالجتاه األول هو اجتاه نستطيع أن نعرب عنه 

بالقول أنه اجتاه نيوكانطي إن صح التعبري، فهو يقر بدور الدولة فقط وينفي أي وجود 

اعل أخرى تشارك الدولة يف أدائها ملهامها، وبالتايل فهذا االجتاه ينكر وجود حوكمة لفو

عاملية نكرانا تاما، واالجتاه الثاين فهو اجتاه يعرب عن النظرة النيوليربالية للدولة، حيث يويل 

 املختلفة والنظر إليه كشريك هلا، اخلاص يف القيام بأدوار الدولةأمهية كبرية لدور القطاع 
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بالتايل فإن دور الدولة هو جمرد دور توجيهي تنظيمي ضبطي رقايب ال أكثر، أما االجتاه 

الثالث فهو اجتاه وسطي لالجتاهني السابقني، فهو يرى أن وجود الدولة ضروري حلماية 

املواطنني وحتقيق احتياجام ورغبام املختلفة، لكنها ال تستطيع القيام جبميع الوظائف 

فمن الضروري أن تشرك معها فواعل أخرى كمنظمات اتمع املدين يف  لذلك ،لوحدها

القيام ذه املهام، ولذلك فالعالقة بني الدولة والفواعل األخرى ينبغي أن تكون عالقة 

  .شراكة وتعاون ودعم ال أن تكون عالقة تعارض وعداء

ة الثمانينات أن ن االجتاه الثالث هو األقرب إىل الواقع، حيث نالحظ منذ اييبدو أ

السوق، واقترن  تهناك حتوال واضحا ملعظم الدول حنو إتباع واالعتماد على اقتصاد وآليا

ذلك مع تنفيذ برامج للتخصيصية لالعتماد بصفة أساسية على القطاع اخلاص يف حتقيق 

لية التنمية االقتصادية، حيث يعد تغري منط امللكية واإلدارة السائد هو العنصر احلاسم يف عم

وبذلك حتدد دور الدولة يف ثالثة وظائف رئيسية هي الوظيفية . التحول إىل اقتصاد السوق

  .التنظيمية، ووظيفة إدارة السياسة االقتصادية والوظيفة الرقابية

كذلك فقد أثبت الواقع أن املنظمات غري احلكومية أو منظمات اتمع املدين 

وذلك من خالل توسطها للعالقة بني الفرد  ،تساعد على حتقيق إدارة أكثر رشادة للحكم

وقد أصبحت املنظمات . والدولة، وعرب قدرا كأبنية جمتمعية على تعبئة أفضل جلهود األفراد

غري احلكومية حتظى باهتمام متزايد من قبل احلكومات ووسائل اإلعالم يف البلدان املتقدمة، 

ادية، ولقد شهد هذا النوع من حيث تتصدر االهتمامات العامة والسياسية، واالقتص

املنظمات يف البلدان الغربية منوا متسارعا يف العقدين املاضيني، حيث أصبح نشاط املنظمات 

غري احلكومية حيتل حيزا مهما مبا ميلكه من أصول، ومبا يوفره من خدمات اجتماعية كثرية 

كالتعليم، : دةوبتمويله لشبكة واسعة من املؤسسات اخلدمية، يف جماالت حيوية عدي

والصحة، والثقافة، والفنون، والبحث العلمي، وحقوق اإلنسان، واألسرة، ورعاية الطفولة، 

  .واملساعدات الدولية وغريها من اخلدمات، واملنافع العامة

  مفهوم البيئة واحلوكمة البيئية العاملية :املبحث الثالث

اصل عن شؤون البيئة يف مطلع التسعينات بدأت وسائل اإلعالم تتحدث بشكل متو

األرض حفاظا على احلياة البشرية من أزمات البيئة   واالهتمام ا، وعن مستقبل بيئةيف العامل

والكوارث الكامنة، حبيث أصبح اليوم موضوع البيئة أكثر املواضيع أمهية ملستقبل اإلنسان 
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ى مستوى من أي وقت مضى، حبيث أصبحت قضية البيئة قضية عاملية فأصبح تناوهلا عل

عاملي وتزامن مع ذلك ظهور ما يعرف مبصطلح احلوكمة البيئية العاملية، وهو مصطلح 

ختصيص هذا املبحث بصورة أساسية  سيتمغامض وجديد على أدبياتنا العربية، لذلك 

هذا لتحديد معىن كل من البيئة واحلوكمة البيئية العاملية كمفهومني حتليليني أساسيني يف 

  .وضوعامل

  Envirnement تعريف البيئة: األول املطلب

  .مفهوم البيئة يف اللغة، وكذا يف االصطالح سيتم تبيانيف هذا املطلب 

  :املفهوم اللغوي للبيئة/ أوال

تتفق معاجم اللغة على أن البيئة تعرب عن املكان أو احمليط الذي يعيش فيه الكائن 

  .)1(احلي، وقد تعرب عن احلالة اليت عليها ذلك الكائن

  .بوأتك بيتا مبعىن اختذت لك بيتا: فقد جاء يف لسان العرب

  .املرتل، وتبوأ فالن مرتال أي اختذه: والبيئة والباءة واملباءة

 للداللة على الظروف احمليطة" Environment"ويف اللغة االجنليزية يستخدم لفظ 

اهلواء، واملاء : مثلاملؤثرة على النمو والتنمية، كما يستخدم للتعبري عن الظروف الطبيعية 

واألرض اليت يعيش فيها اإلنسان، أما من الوجهة العملية فهي املكان الذي حييط بالشخص 

تعرف كلمة : ، ويف اللغة الفرنسيةوأخالقه وأفكاره ويؤثر على مشاعره

"Envoironment "ا جمموعة الظروفالطبيعية للمكان من هواء وماء وأرض  بأ

 .)2(ة باإلنسانوالكائنات احلية احمليط

من هنا نالحظ أن املعىن اللغوي لكلمة بيئة يف خمتلف اللغات متشابه فهو يعرب عن 

املكان أو املرتل أو الوسط الذي يعيش فيه الكائن احلي، كي ينصرف إىل احلال أو الظروف 

اليت تكشف ذلك املكان إن كانت طبيعتها، ظروف طبيعية أو اجتماعية أو بيولوجية اليت 

  .على حياة ذلك الكائن ومنوه وتكاثره تؤثر

  :فهوم االصطالحي للبيئةامل/ ثانيا

                                                 
املكتب اجلامعي : اإلسكندرية( السياسة التشريعية حلماية البيئة يف مصر وقطر ودور األمم املتحدة يف محايتهافارس حممد عمران،  -)1(

  .18. ، ص)2005احلديث، 

  .20. فارس عمران، املرجع السابق، ص -)2(
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 " thoreaux،H،"هنري ثورو"أول من قام بصياغة كلمة ايكولوجيا هو العامل 

  .)1(، ولكنه مل يتطرق إىل حتديد معناها وأبعادها1885

" Ernest Heagel" ،"لارنسيت هيج"ملتخصص يف علم احلياة أما العامل األملاين ا

املرتل أو مكان ) Olkos(بدمج كلمتني يونانيتني ) Ecology(كلمة ايكولوجي  فقد وضع

عرف أهدافها بدراسة العالقات بني الكائن  1866ويف سنة . أي علم) Logos(الوجود، و

احلي والوسط الذي يعيش فيه، ويهتم هذا العلم بالكائنات احلية وتغذيتها، وطرق معيشتها 

معات أو جتمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضا دراسة العوامل غري وتواجدها يف جمت

واخلصائص . اخل... احلية مثل خصائص املناخ، احلرارة، الرطوبة، اإلشعاعات، غازات اهلواء 

  .)2(الفيزيائية والكيمائية لألرض واملاء واهلواء

جمال العلوم وذا نالحظ أن االهتمام بتحديد املعىن االصطالحي للبيئة كان يف 

احليوانية والطبيعية أوال، مث انتقل إىل جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ففي جمال العلوم 

بعض بيئة، فذهب احليوية والطبيعية يكاد يتفق العلماء على مفهوم واحد الصطالح ال

البيئة  :اأوهلمإىل القول بأن للبيئة مفهومان يكمالن بعضهما البعض، املفكرين يف هذا اال 

احليوية وهي ليس كل ما خيتص حبياة اإلنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل 

أيضا عالقة اإلنسان باملخلوقات احلية احليوانية والنباتية اليت تعيش يف صعيد واحد، أما 

 األرضشمل موارد املياه والفضالت والتخلص منها، وتربة وهي البيئة الطبيعية اليت ت :ثانيهما

  .)3(تلوثه، والطقس، وغري ذلك من اخلصائص الطبيعية للوسطواملساكن واجلو ونقاوته أو

ومن هنا جند بأن هذا االجتاه لتحديد مفهوم البيئة يرتكز على فكرة الظروف 

والعوامل الطبيعية والفيزيائية واحليوانية اليت تسود حميط أو وسط معني جتعله صاحلا حلياة 

هو  Ecologyانت اإلنسان، والنبات، وعلى ذلك يكون علم البيئة الكائنات احلية أيا ك

ذلك العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات احلية والتدخالت والتأثريات، من أي نوع 

اليت توجد بني تلك الكائنات احلية من ناحية، وبينها وبني الوسط أو احمليط من ناحية 

  .أخرى

                                                 
  .13. ، ص)1998وزيع، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والت: بريوت( أخطار البيئة والنظام الدويلعامر حممد طرف،  -)1(

  .11. ، ص)2006الشركة الدولية للطباعة، : مصر( واقعه وحلول معاجلته: التلوث البيئي يف الوطن العريبسيد عاشور أمحد،  -)2(

  .11. ، ص)2006دار النهضة العربية، : القاهرة( القانون الدويل للبيئةحمسن أفكريين،  -)3(



 39 

ماعية، فإن مفهوم البيئة ال يتمتع بأصالة يف أما يف جمال العلوم اإلنسانية واالجت

التحديد حيث يستخدم مضمونه من التعريفات اليت ترتكز عليها، وتقدمها العلوم الطبيعية 

مع إضافة العناصر اليت تالزم معدالت وأنشطة اخلالفة االجتماعية والصناعية 

  .)1(والتكنولوجية

: لبيئة إىل قسمني رئيسيني مهاوبناءا على ذلك جند أن بعض الباحثني قد يقسم ا

ودها أو استخدامها، وهي عبارة عن املظاهر اليت ال دخل لإلنسان يف وج :البيئة الطبيعة

الصحراء، البحار، املناخ، التضاريس، املاء السطحي واجلويف، واحلياة النباتية : ومن مظاهرها

 من نبات  حياة أي مجاعة حية واحليوانية، والبيئة الطبيعية ذات تأثري مباشر أو غري مباشر يف

وتتكون من البنية األساسية املادية اليت يشيدها اإلنسان : البيئة املشيدةحيوان أو إنسان، وأو

ومن النظم االجتماعية واملؤسسات اليت أقامها، ومن مث ميكن النظر إىل البيئة املشيدة من 

ت البيئة الطبيعية خلدمة احلاجات خالل الطريقة اليت نظمت ا اتمعات حياا، واليت غري

البشرية، وتشمل البيئة املشيدة استعماالت األراضي للزراعة واملناطق السكنية والتنقيب فيها 

عن الثروات الطبيعية وكذلك املناطق الصناعية واملراكز التجارية واملدارس واملعاهد والطرق 

  .)2(اخل... 

ريف متفق عليه حول البيئة وإمنا إذن من خالل ما سبق نالحظ أنه ال يوجد تع

مبختلف  وفيما يلي حماولة لإلملام هناك تعاريف متعددة تنظر إىل البيئة من زوايا خمتلفة

  :وجهات النظر يف التعريف اآليت للبيئة

يتضمن مجيع الظروف والعوامل اخلارجية اليت  "Environment"إن مفهوم البيئة 

لإلنسان البيئة هي احمليط الذي يعيش فيه واملتكون مـن   تعيش فيها الكائنات احلية، فبالنسبة

. اخل... املاء واهلواء والتربة، وما يسود هذا احمليط من مظاهر خمتلفة وطقوس ومناخ وأمطار

: ومن عالقات خمتلفة بني هذه العناصر، وتتحد عناصر بيئة اإلنسان يف جانبني رئيسيني مها

هو كل ما استطاع اإلنسان أن يصـنعه  : انب املادياجلانب املادي واجلانب املعنوي، فاجل

كاملسكن ووسائل النقل، واألدوات واألجهزة اليت يستخدمها يف حياته اليومية، أما اجلانب 

                                                 
  .12. املرجع نفسه، ص -)1(

  .12. اشور أمحد، املرجع السابق، صسيد ع -)2(
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ا تنطوي عليـه  فيشمل عقائد اإلنسان وعاداته وتقاليده وأفكاره وثقافته، وكل م: املعنوي

  .وآداب وعلوم فطرية أو مكتسبة نفس اإلنسان من قيم

 Environmental Globalالعامليةتعريف احلوكمة البيئية : املطلب الثاين

Governance 

يعترب مصطلح احلوكمة البيئية العاملية من املصطلحات احلديثة اليت شاع استخدامها           

ويعترب هذا املصطلح أيضا من . مع بداية ظهور مصطلح احلوكمة يف أواخر القرن العشرين

كما انه . يت مل يوجد هلا نظرية موحدة بني الباحثني و املفكرين يف هذا االاملصطلحات ال

مل يتم وضع تعريف دقيق وواضح ومتفق عليه هلذا املصطلح، بل أكثر من ذلك، حيث أنه 

وكما أشرنا . اليزال االختالف قائما حول تسمية حكومة بيئية عاملية أم حوكمة  بيئية عاملية

ويعود ذلك إىل . كبري وواضح بني لفظ حكومة ولفظ حوكمةسابقا فإن هناك فرق 

من املفكرين من اعترب . اختالف وإيديولوجيات ووجهات نظر املفكرين والباحثني يف اال

أن مصطلح احلوكمة البيئية العاملية بدأ يف الظهور مع بداية الدراسات حول حتليل التعاون 

وقد أدى ذلك إىل ظهور موجة من  ،1972ومل البيئي العاملي وصاحب ذلك اتفاقية استوكه

كادميية حول التعاون البيئي ما بني احلكومات فظهرت دراسات كل من ألالدراسات ا

، "كنان"، 1972عام  "Johnson"، "جونسن"، و1984عام  "Caldwell"، "كالدوال"

kennan""  1970عام.   

اية النقاش حول األنظمة البيئية وكانت أكثر النقاشات ارتباطا بظهور احلوكمة العاملية بد

 ،1980عام  young""يونغ"، و 1983عام  krasner""، "كراسنر"العاملية يف الثمانينات مع 

براون "، و1995عام  Bernaur""، "برنار"وكذلك يف التسعينات مع . 1989، 1986

" "zurn، "زورن"، و"Mitchell 1998"، "ميتشل"و  1998عام  " "Brown wiss،"وايز

  . 1998عام 

ودارت هذه الدراسات والبحوث حول املنظمات البيئية العاملية، وبعد ذلك ركزت          

، وكان ذلك مع دراسات و أحباث غري الدوالتيةهذه الدراسات أيضا على املنظمات البيئية 

،  1995عام  Princen""، "برينكن"و ،1995عام  conca""، "كونكا"كل من 

  روزيتياال، "
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"Raustiala"  وابنر"، و1997عام" ،""wapner  زادت كل هذه الدراسات . 1996عام

   )1( .من اهتمام الباحثني مبوضوع احلوكمة البيئية العاملية 

ويشري مصطلح احلوكمة البيئية العاملية إىل تضافر جهود احلكومات واملنظمات          

ية على مستوى عاملي، وذلك من خالل البيئية احلكومية وغري احلكومية، لتسيري الشؤون البيئ

   )2( .وضع سياسات بيئية عاملية مشتركة 

كما يشري هذا املصطلح إىل وجود منظمة حكومية بيئية عاملية تم باملعاجلة الدولية         

  . للقضايا البيئية، وذلك بالتعاون مع املنظمات البيئية احلكومية وغري احلكومية للدول

عداد املتزايدة من املنظمات احلكومية الدولية املتنوعة أكثر بالبيئة، ألت اوقد أصبح        

مم املتحدة للبيئة ألويعد برنامج ا. مبوجب عدد من أوامر التكليف الرمسية املتداخلة و املنظمة

مبثابة املنظمة احلكومية الرئيسية للبيئة، مع أا ال تتمتع بذات القدر  ،1972الذي تأسس عام 

مم املتحدة ألاملايل والكوادر البشرية والتاريخ املؤسسي الذي تتمتع به وكاالت ا من الدعم

مم ألخرى اليت تعترب نفسها مؤهلة لذلك، أكثر للتعامل مع القضايا البيئية، كربنامج األا

هي  )UNDP(رغم أن  ،(FAO)ومنظمة الغداء و الزراعة  ،)UNDP(املتحدة للتنمية 

  )3(. واثيق املتعلقة بالبيئة خالل عقدي السبعينات و الثمانيناتالوكالة الرائدة يف معظم امل

، وضع مجلة من اخلصائص " "Peter Dauvergne، "بيتردفارجن"وقد حاول          

  : واملميزات اليت تتميز ا احلوكمة البيئية العاملية منها

  . عاملية نظمة احلديثة للحوكمة البيئية العاملية تشتمل على سياسات بيئيةألا – 1

قبوال كبريا ونشاطا واسعا يف ااالت البيئية ويف الساحة  غري الدوالتيةأصبح للفواعل  – 2

  . الدولية 

وإبداء إهتمام أكرب بالقضايا البيئية وصنع ) القطاع اخلاص(عمال ألتدخل رجال ا – 3

  . مالقرارات البيئية على املستوى الدويل، وذلك من خالل تأثريهم يف حكومات دوهل

                                                 
- Michele Betsill and others , op-cit , P .238.)1(  

 cornwell , 2005); P. 9.: MPG Books of LTP Bodmin  ( Great Britain Hand Book of Global Environmantal politicsDauverge Peter , -

)2(   

P.53 . -46: Westview press , 1991 ) , P .  ( Bolder International  Invironmantal policy,  ounwGareth Porter and janet welsh Br  -)3(  
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احلوكمة البيئية العاملية متيزت أيضا بزيادة تأثري املنظمات ما بني احلكومات يف جمال  - 4

   )1(.السياسات البيئية

من خالل ذكر هذه اخلصائص، واستنادا إىل التعاريف السابقة للحوكمة العاملية، ميكن        

يد، واملؤسسات احلكومية وغري عراف والتقالألتعريف احلوكمة البيئية العاملية على أا تلك ا

دارة ومعاجلة القضايا البيئية إلاحلكومية اليت تقوم مبمارسات اجتماعية و سياسية واقتصادية 

دارة إلعلى مستوى عاملي، كما تعين أيضا إدخال أساليب وآليات احلكم الرشيد أو ا

البيئية على مستوى دارة الشؤون إلالرشيدة يف مجيع املنظمات البيئية الرمسية و غري الرمسية 

احلكومات والقطاع اخلاص و اتمع املدين (عاملي، وذلك بتضافر جهود القطاعات الثالث 

  ).     العاملي

                                                 
- Peter Dauvergne  , op-cit , P .244 .)1(  
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  وحتديدها غري الدوالتيةالفواعل  تعريف: املبحث الرابع

مع اية القرن العشرين، أصبحت السياسة الدولية تضم إىل جانب الدول العديد 

لني اآلخرين، وهم يتعاطون مع بعضهم البعض من جهة ومع الدول من األعضاء الفاع

غري الفواعل "لني اسم واملنظمات الدولية من جهة أخرى، ويطلق على هذا النوع من الفاع

واليت ميكن اعتبارها بالغة األمهية حمليا وعامليا، إذ أا تعمل على ربط اجلسور بني  "الدوالتية

ات املدنية، الدول، واملنظمات الدولية مما يضاعف من قنوات أعضائها الفاعلني يف اتمع

الوصول إىل النظام العاملي، كما تعمل على تزويد أعضائها باملوارد الدولية يف املساعي 

السياسية واالجتماعية احمللية، وذلك يف خمتلف القضايا كقضايا البيئة وحقوق اإلنسان، 

عىن لتوضيح م فيتم ختصيصهحق، أما هذا املبحث إبراز هذا الدور يف فصل التتم حماولة وس

  .مكوناا وحتديد غري الدوالتيةالفواعل 

  غري الدوالتيةتعريف الفواعل : ولاملطلب األ

من مالمح النظام العاملي اجلديد يف العقد األخري الصعود القوي للفاعلني غري 

املؤثرة يف خمتلف تلك األطراف : غري الدوالتيةالدوليني، ويقصد مبصطلح الفواعل 

السياسيات الوطنية والدولية، وقد تكون هذه األطراف إما منظمات تطوعية أو مؤسسات 

وتشمل  .الدولة التنشأ هذه األطراف من قبلاخل، حبيث ... أو شركات متعددة اجلنسيات 

  .هذه الفواعل بصفة عامة كل من القطاع اخلاص، واتمع املدين العاملي

بأا الفواعل خارج السيادة " James Rosenau" ،"زنوجيمس رو"ويعرفها 

"Sovereignty-Free actors"،  منظمات غري حكومية شركات (أي هي القوى الفاعلة

اليت جتاوزت اإلطار الوطين ما جعل  ،)اخل... متعددة اجلنسيات، مجعيات أهلية، إعالم 

اه تقوي بفضل تقنيات املعلومات حيث أن هذا االجت. احلدود اجلغرافية القومية خمترقة متاما

 .)1(اليت ال تعرف هلا حدودا

تشمل أساسا القطاع اخلاص واتمع املدين  غري الدوالتيةوكما أشرنا فإن الفواعل 

  .العاملي وهذا يتطلب منا تعريف كل من القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي

                                                 
(1)- James Rosenau, turbulence in world politics and theory of change and continuity 
(USA:Princeton university press, 1990), p. 36. 
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  :تعريف القطاع اخلاص/ أوال

تلفة للقطاع اخلاص من بني هذه التعاريف جند تعريف هناك تعاريف متعددة وخم

الذي يعرف القطاع اخلاص بأنه نشاط غري طوعي غري حكومي " أمحد الطيب زين العابدين"

أو شبه حكومي يقوم به كيان وطين أو كيان أجنيب مانح أو منفذ لرباجمه، ويكون النشاط 

اع قوانني السوق، حيث أن القطاع ذو أغراض اجتماعية أو تنموية خمتلفة، وحيكم هذا القط

اخلاص هو عمل مبذول داخل نطاق سوق العمل، أي عمل يبذل ألسباب احلصول على 

  .)1(مقابل مادي أو نقدي

بأنه جمموع املنظمات أو اجلمعيات اليت " سلوى شعراوي"كما تعرفه أيضا 

اخلاصة، وتتنوع يؤسسها رجال األعمال، وتستعمل أساليب خمتلفة ومتنوعة حلماية مصاحلها 

  .)2(مؤسسات هذا القطاع حبسب النشاط الذي متارسه

نستنتج جمموعة من اخلصائص اليت يتميز ا القطاع  من خالل هذين التعريفني

اخلاص حيث أن القطاع اخلاص هو جمموع املؤسسات اليت ينشئها أفراد أو مجاعات مببادرة 

مهنيا عن القطاع العام أو عن احلكومة، وتكون هذه املؤسسات حرة ومستقلة ماليا و. فردية

كما أن اهلدف من إنشاء هذه املؤسسات هو حتقيق الربح وخدمة مصاحل أفراد أو مجاعات 

معينة، حبيث تنشط هذه املؤسسات يف جماالت تنموية واجتماعية واقتصادية وخدماتية 

  .متنوعة

  :"Global civil society"اتمع املدين العاملي  تعريف /ثانيا

يعترب مفهوم اتمع املدين العاملي من املفاهيم احلديثة فهناك من اعترب أن مصطلح 

برز يف سياق التحوالت اليت " اتمع املدين"، مثله مثل مصطلح "اتمع املدين العاملي"

رافقت ايار القطبية الثنائية، ورمبا يصح ربطه أيضا مع خطاب العوملة فالوضع الذي فرضته 

تجاوز احلدود الوطنية، حتمل مفاهيم ا جديدة تتضمن كيانات إقليمية تة نشر قيمالعومل

                                                 
  .2009أفريل29: يوممت تصفح املوقع  ،"القطاع اخلاص والعمل التطوعي"زين العابدين أمحد الطيب،  -)1(

 < http://www.hewar.org >  
  .126. سلوى شعراوي مجعة، مرجع سابق، ص -)2(
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جديدة داعمة لتكوين اتمع املدين العاملي وتؤسس ملواطنة عاملية، خملفة بذلك االنتماء 

  .)1(الوطين القومي ومشجعة إىل كل ما هو عاملي

لمجتمع املدين العاملي تعريفا ل "حممد السيد سعيد"ويف هذا اإلطار يقدم الدكتور 

إننا نعرف املصطلح، اتمع املدين العاملي، كفضاء أو حقل للنشاطية املنطلقة من : "بقوله

اإلميان بقيم عاملية وبوحدة املصري البشري على األقل بالنسبة ملوضوعات أو قضايا حامسة 

 ذلكر إليه باعتباره وميكن النظ. السالم، والعدالة، والتنمية، والبيئة وحقوق اإلنسان: مثل

النسيج من الروابط الكفاحية اليت تنشأ على قاعدة اإلميان واملسؤولية املشتركة واحلاجة إىل 

  .)2("عالقات عاملية ال تقوم على التسلط أو القوة واالمتياز

وقد : "هذا املفهوم على أساس الفاعلني بقولهما يشري يف نفس السياق إىل تعريف ك

محور حول الفاعلني يف اتمع املدين العاملي وهم هؤالء الذين ميدون نركز على تعريف يت

نشاطهم يف الدفاع عن قيم مدنية إىل الساحة العاملية، ويشملون اجلمعيات والروابط 

والنقابات، واهليئات املهنية، واالس النيابية واملنتديات الفكرية والشبكات االتصالية، 

عما إذا كانت صالحيتها قومية ذات امتداد عاملي أو عاملية واهليئات الدينية بغض النظر 

 .)3(..."األصل، هذا فضال عن اجلمهور العام املؤمن ذه القيم واملرتبط بتلك التجمعات 

سيف "كما ظهرت تعاريف أخرى للمجتمع املدين العاملي منها ما يقدمه الدكتور 

وع الروابط والتنظيمات املدنية اليت تقوم حيث يعرفه على أنه جمم "الدين عبد الفتاح إمساعيل

على منظومة من األسس كاالنضمام الطوعي واالختياري، دف هذه الروابط والتنظيمات 

لتحقيق النفع العام اجتماعيا وتنمويا، على أساس العضوية يستند إىل املواطنة العاملية، فال 

بط والتنظيمات عددا من اعتبار جلنسيات وهويات ترتبط بدولة ما، تتبع تلك الروا

الشفافية، عقالنية القرار، : اخلصائص التنظيمية احملددة ألساليب العمل واألداء منها

  .)4(اخل... الدميقراطية املباشرة، 
                                                 

(1)- Randoll Germain and Michael Kenny, the idea of global civil society: politics and 
ethics in globalizingera, (USA: routledge publisher, 2005), p.170.  

                            ، 2008ديسمرب20: مت تصفح املوقع يوم".الصعود والتحديات: اتمع املدين العاملي: "حممد السيد سعيد -)2(

     < www.islamonline.net/arabic/mafahim/2004>.   
  .جع نفسهاملر -)3(

دار الفكر، : دمشق(اتمع املدين وأبعاده الفكرية : مقاربة اتمع املدين واألهلي من منظور إسالميسيف الدين عبد الفتاح إمساعيل،  -)4(

  .139. ، ص)2003
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تقرير اتمع املدين العاملي (ومن التعاريف األخرى للمجتمع املدين العاملي يقدم 

تلك التنظيمات الطوعية : "املي على أنهتعريفا موجزا للمجتمع املدين الع )2002لعام 

: وتتصدى لقضايا ذات طبيعة عاملية مثل ،اإلدارية غري احلكومية اليت تنشط عرب احلدود

حقوق اإلنسان، الدميقراطية، البيئة وقضايا التنمية، وقد عرب عنه كذلك مبفاهيم أخرى 

 .)1("كاملنظمات الدولية غري احلكومية واملنظمات متعددة القوميات

يركز هذا التعريف على اخلصائص الواجب توافرها يف تنظيمات اتمع املدين 

  .العاملي، كما يركز على عامل عاملية النشاط والقضايا اليت تربز من خالهلا

أا ركزت على مبادئ اتمع املدين جند لتعاريف السابقة من خالل مالحظة ا

  .شاطاته على املستويني احمللي والعامليالعاملي، وخصائصه، ومكوناته، وتأثرياته، ون

 اتمع املدين العاملي هو جمموعة من املنظمات غري احلكومية  جند أن وكتعريف عام

تنشأ على أساس الدميقراطية الغربية واملواطنة العاملية، وتنشط يف اال اليت ، و وغري الرحبية

ة وتنفيذ القرارات من أجل معاجلة العاملي، وتستمد فاعليتها من خالل االشتراك يف صناع

  .اخل... قضايا ذات توجه عاملي كقضايا البيئة وحقوق اإلنسان، والصحة 

غري من خالل ما تقدم نستخلص مجلة من اخلصائص اليت تتصف ا الفواعل 

  :واملتمثلة يف الدوالتية

يهها قدرة األعضاء الفاعلني على إيصال الرسائل القوية ملختلف القضايا وتوج -1

  .عامليا

  .توفر أعضاء مستهدفني من السهل إقناعهم وإخضاعهم لنفوذ الفواعل -2

توفر العديد من األعضاء واالرتباطات ما بني الشبكة الواحدة من الفواعل  -3

  .واملسارات املوثوقة لتدفق املعلومات كفيلة برفع مستوى أدائها

على الوصول إىل املعلومات  فعالية التبادالت املتداولة للمعلومات، والقدرة -4

  .ونشرها

البد من تواجد أعضاء من الدول املستهدفة إىل جانبهم من أجل اكتساب  -5

  .نفوذ مؤسسي

                                                 
   .2007مارس20: مت تصفح املوقع يوم ،"2002تقرير اتمع املدين العاملي لعام "أماين قنديل،  -)1(

<www.shabakaegypt.org/global - Ar>.  
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القدرة على التأثري يف اجلهات املستهدفة حيث البد أن للجهات املستهدفة أن  -6

وبات من قبل تكون سريعة االستجابة للمحفزات املادية، أو سريعة التأثر بالتهديد بالعق

جهات فاعلة خارجية، أو قد تكون حساسة بالنسبة للضغوط اليت قد تفرض عليها نتيجة 

  .لوجود فجوات كبرية ما بني تصرحياا املعلنة وممارساا على أرض الواقع

  .غري الدوالتيةحتديد الفواعل : املطلب الثاين

طاع اخلاص، أساسا يف مؤسسات الق غري الدوالتيةتتحدد مكونات الفواعل 

  .ومؤسسات ومنظمات اتمع املدين العاملي

  :مؤسسات القطاع اخلاص/ أوال

يتكون القطاع اخلاص من مؤسسات عديدة، كالبنوك، إدارات األعمال، األسواق 

  :التركيز على أمههاسيتم اخل، و... املالية، الشركات متعددة اجلنسيات، 

   :الشركة -1

  .عاملني باآلخر حبيث ال يتمايزان عن بعضهماخلط أحد ال: الشركة معناها لغة

وأما يف االصطالح فهو خيتلف باختالف أنواعها ولفظ الشركة يطلق على الوضع 

  .اجلديد الذي ينشأ بني الشركة

ويطلق لفظ الشركة أيضا ويقصد به شركة امللك وهي احلالة اليت ميتلك فيها إثنان 

رف الصادر منهم كشراء اثنني لعقار معني، أو أو أكثر شيئا واحدا سواء كان ذلك أثر التص

كان بسبب ال دخل إلدارة الشركاء فيه كاإلرث إذا خلف الورثة مورثهم فيما كان ميلكه 

  .)1(مع إبقاء هذا امللك دون قسمة وبينهم وهو ما يعرف بامللك الشائع

كما أن لفظ الشركة قد يطلق على العقد كسبب منشئ للشركة كما يطلق على 

أما العقد الذي يربمه اثنان . "بشركة العقد"ع اجلديد الذي ينشأ بني الشركاء، فيقصد الوض

أو أكثر لالشتراك باملال أو العمل بقصد حتقيق الربح أو للحصول على املال وإمنائه أو هي 

  .ذات اجتماع يف التصرف الذي يترتب على العقد

                                                 
منشأة املعارف، : اإلسكندرية( شركات األشخاص واألموال واالستثمار: موسوعة الشركات التجاريةعبد احلميد الشواريب،  -)1(

  .9. ، ص)2003
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لعقد املنشئ للشركة ويطلق تعبري الشركة عند فقهاء القانون الوضعي على ا

وكذلك على الشخص املعنوي االعتباري، أو اازي الذي ينشئ بعقد الشركة فالشركة 

   .)1(تطلق على ذات االجتماع أو على اموع الذي يربز بسبب لفظ العقد

  :الشركات متعددة اجلنسيات -2

الشركات "يطلق على الشركات متعددة اجلنسيات تسميات خمتلفة ومن بينها 

الشركات عابرة "، و"الشركات عرب الوطنية"، و"الشركات فوق القومية"، و"متعدية اجلنسية

وتعد كلها مسميات . اخل" ... الشركات العاملية"، و"الشركات الدولية اخلاصة"، و"القومية

  .)2(مترادفة رغم ما يتضمنه التحديد القانوين لبعضها من إختالف

وقد مت استخدامه ألول مرة بواسطة " اجلنسيةمتعددة "وهناك من يذهب إىل تعبري 

األمريكية للحسابات االلكترونية، بغية تغطية النشاط الذي متارسه بواسطة ) IBM(شركة 

  .)3(فروعها يف اخلارج

مؤسسة ضخمة مكونة من عدة وحدات "وتعرف الشركة متعددة اجلنسيات بأا 

لقانوين، وباختالف نظام اختاذ اقتصادية تنشط يف أكثر من بلدين، مهما كان شكلها ا

القرارات فيها تتخذ القرارات على مستوى مركز واحد أو على مستوى عدة مراكز، والذي 

يسمح هلا برسم سياسات متجانسة واستراتيجيات موحدة حيث أن هذه الوحدات مرتبطة 

 فيما بينها برباط امللكية أو غري ذلك من الروابط، وبشكل تؤثر كل وحدة على نشاط

  .)4(الوحدات األخرى

  : من أهم مسات الشركات متعددة اجلنسيات

تنويع إنتاجها وأنشطتها بني جماالت عديدة توزيعا للمخاطر وحتقيقا ألكرب قدر  -

  .من األرباح

                                                 
  .10. املرجع نفسه، ص -)1(

  .22. ، ص)2008دار احلامد، : انعم( املركز القانوين الدويل للشركات متعددة اجلنسيةطلعت جياد حيي احلديدي،  -)2(

  .348. ، ص)2000دار احلقيقة، : بريوت( العالقات الدوليةرميون حداد،  -)3(

مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة " (العوملة والشركات متعددة اجلنسيات"توفيق إبراهم شاوش،  -)4(

  .71. ، ص)2001اجلزائر، 
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تتميز هذه الشركات بالتوزيع اجلغرايف عرب خمتلف دول العامل سواء النامية أو  -

  . املتقدمة

  .)1(اخل... تطورة استخدام التكنولوجيا امل -

  :البنوك -3

البنك هو منشأة مالية تتاجر بالنقود وهلا غرض رئيسي هو العمل كوسيط بني 

رؤوس األموال اليت تسعى للبحث عن جماالت االستثمار وبني جماالت االستثمار اليت تسعى 

أو  للبحث عن رؤوس األموال، والبنوك اخلاصة هي اليت ميلكها أشخاص سواء كانوا طبيعيني

  .)2(معنويني، ويتولوا إدارة شؤوا، ويتحملوا كافة مسؤوليتها القانونية واملالية إزاء الدولة

  :مؤسسات ومكونات اتمع املدين العاملي/ ثانيا

يتكون اتمع املدين العاملي من املنظمات غري احلكومية، واتمعات املدنية احمللية، 

  .والندوات وامللتقيات العاملية

  :املنظمات غري احلكومية. 1-1

حتظى املنظمات غري احلكومية باهتمام متزايد من قبل حكومات ووسائل اإلعالم 

يف البلدان املتقدمة، حيث تتصدر االهتمامات العامة، والسياسية واالقتصادية، ولقد شهد 

أصبح  هذا النوع من املنظمات يف البلدان الغربية منوا متسارعا يف العقدين املاضيني، حيث

نشاط املنظمات غري احلكومية حيتل حيزا مهما يف اتمعات الغربية مبا ميلكه من أصول، ومبا 

يوفره من خدمات اجتماعية كثرية، وبتمويله لشبكة واسعة من املؤسسات اخلدمية، يف 

اخل، وبذلك احتل ... جماالت حيوية عدة كالتعليم، والصحة والبيئة، وحقوق اإلنسان 

  .أمهية عاملية يف النظام العامليمكانة ذات 

تطلق على املنظمة غري احلكومية أمساء عديدة حبسب املنطلق الثقايف والبيئي، فهو 

قطاع تطوعي أو غري حكومي، أو قطاع غري هادف للربح، وهو أيضا القطاع املستقل أو 

اء تطلق القطاع الثالث، ويسمى أيضا باالقتصاد االجتماعي والقطاع اخلفي، كل هذه األمس

                                                 
. ، ص)2003عامل الكتب نشر، توزيع، طباعة، : القاهرة( اجلنسيات وحكم العامل الشركات متعددةح الدين حسن اليسي، صال -)1(

11.  

  <http://squaura.wordpress.com/bank> .2009أفريل29: مت تصفح املوقع يوم ،"العلوم املالية واإلدارية"صاحل حممد القرا، -)2(
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للداللة على مساحة النشاط االجتماعي، واملمارسات العامة والفردية، واملؤسسية خارج 

  .نطاق القطاعني احلكومي، وقطاع األعمال واملوجهة للصاحل والنفع العام

ولقد تعددت التعاريف حول املنظمات غري احلكومية، ومن بني هذه التعاريف 

يعرفها بأا، كل جتمع، مجعية أو ، الذي ""Marcel Merle ،"مارسل مارل"نذكر تعريف 

مؤسسة أو حركة مكونة بصفة دائمة من طرف خواص ينتمون لدول خمتلفة، لتحقيق 

  .)1(أهداف غري مادية

بأا جتمع أو مؤسسة مل تنشأ باتفاق " "J F Guilhaudis ،"غويلوديز"ويعرفها 

يعيني أو معنويني ينتمون إىل بني دول ولكن مببادرة فردية، فهي جتمع بني أشخاص طب

القطاع اخلاص أو العام، من جنسيات خمتلفة وذلك للقيام بنشاط دويل ذو هدف غري 

  .)2(مادي

مجعية مكونة من : "يعرف املنظمة غري احلكومية بأافأما إحتاد اجلمعيات الدولية 

مصدر متويلها، ممثلني منتمني لدول خمتلفة، هي دولية من خالل أعماهلا، تركيب إدارا و

  .)3("هدفها ليس الربح وتستفيد من مرتبة استشارية لدى منظمة حكومية

) جونز هوبكرت(ويف حماولة لوضع تعريف موحد وتوحيد تصنيفه تبنت جامعة 

بالواليات املتحدة األمريكية مشروع حبث مقارن استطاع الوصول إىل تعريف واحد أساسه 

التصنيف الدويل (نيفا ملؤسسات هذا القطاع وأمساه ، ووضع تص)بنية املؤسسة وعملياا(

حيث عرف املنظمة غري احلكومية بأا جمموعة من املنظمات ذات ) للمنظمات غري الرحبية

الطبيعة املؤسسية، واملنفصلة عن احلكومة، واليت ال توزع أرباحا واحلاكمة لنفسها واليت 

 .)4(تقوم على التطوع

هرية تلك اليت تشري إىل أن املنظمات غري احلكومية وأكثر التعريفات واقعية وجو

، ولكن بالرغم )الدولة واخلواص(ختتلف من حيث مهامها وتطبيقاا العملية عن القطاعني 

                                                 
(1)- Marcel Merle, sociologie des relations internationales (paris : dalloz, 1983), p. 388. 
(2)- J.F. Guilhaudis, relations internationales contemporaines (paris : litec, 2003), p. 339. 

الدولية، قسم العلوم السياسية رسالة ماجستري يف العالقات " (تأثري املنظمات غري احلكومية على سيادة الدولة القومية"أمينة جالل،  -)3(

  .112. ، ص)2007والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 

  .623. ، ص)2004مركز اخلليج لألحباث : ديب( عوملة السياسة العامليةمركز اخلليج لألحباث، مترمجا،  -)4(
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من متيزها عن القطاعني إال أا تتضمن بعض اخلصائص وذلك الرتباطها بقوى السوق من 

  .يا اجتماعيةخالل األنشطة املولدة للدخل إىل جانب اهتمامها بقضا

ولقد ارتبط مفهوم املنظمات غري احلكومية باملعايري اليت استخدمت، كاحلجم 

  :والعضوية والوظيفة واليت على أساسها مت تصنيفها إىل األمناط التالية

  :اتمعات املدنية احمللية. 1-2

فه إن الدعامة األساسية اليت تشكل اتمع املدين العاملي مببادئه وخصائصه وأهدا

هي مؤسسات اتمع اليت تقع يف إطار الدولة الواحدة حمليا، وكثريا ما يشار إليها 

بالتنظيمات غري احلكومية إال أن التسمية غري مضبوطة ألن املفهوم التايل يدل على مستوى 

كبري من التنظيم خيضع ملعايري معينة، املهم أننا نعين مؤسسات اتمع املدين على املستوى 

  .من تنظيمات أهلية أو اقتصادية أو اجتماعية احمللي

املميزات اليت جتعل اتمع املدين احمللي مكونا من مكونات اتمع املدين العاملي هي 

باخلصوص عدم اخلروج عن املبادئ العامة اليت ينبين عليها هذا التنظيم الواسع الكوين العاملي 

  .)1(قناع وإلزام الدول واتمعات ابل يساعد يف نشرها وترسيخها يف اتمعات وإ

التضامن، : يفتتركز خصائصها فاملؤسسات املدنية للمجتمع املدين العاملي  إذن

  .واالستقاللية،التسامح، احلرية والتنوع، والعمل التطوعي 

ذه الشروط فالتنظيمات األهلية التقليدية كالقبيلة، العائلة واألسرة ليست مشتملة 

للفرد يف خلقها  بدم، ذلك أن مبادئها ختضع للتقاليد واألعراف السابقة اليت اليف هذا التنظي

هذا ما جيعل جمموعة التنظيمات . وإمنا يتبعها وينخرط فيها ال إراديا دون استفسار أو تغيري

  :اليت تتميز بإحدى امليزات التالية خترج من املفهوم العاملي للمجتمع املدين أمهها

تعتمد على التقاليد واألعراف سواء نتجت عن معتقدات دينية  التنظيمات اليت -1

  .راسخة أو أخالقية

  .التنظيمات اليت جتعل من صفة احلوار والتوافق آلية معطلة كليا أو جزئيا -2

  .التنظيمات اليت تعتمد أو تستخدم العنف بأي األشكال للوصول إىل أهدافها -3

  .التنظيمات اليت تنشط ألهداف رحبية -4

                                                 
  .57. عبد اللطيف باري ،املرجع السابق، ص -)1(



 52 

التنظيمات اليت جعلت من العمل السياسي هدفا هلا ومنه األطماع السلطوية  -5

  .ألا بذلك أصبحت أحزابا سياسية

هربماس "كما يؤكد -املنظمات اجلماهريية اليت تتبع وتشجع تيارا معينا ألنه  -6

Hebermaz"-  تمع املدين وتلبيس على مبادئه باسم املصلحة العامة أو أيقتل لروح ا

عار حيول االهتمامات الدنيا للمجتمع املدين إىل مضامني جزئية تذوب يف هذا الشعار ش

  .)1(وتعمل بامسه

بشكل عام فاتمعات املدنية احمللية بفعل املد العوملي للدميقراطية ومبادئها القسرية 

طن على إرادة األنظمة والدول خاصة إن تعلق األمر حبقوق اإلنسان وترسيخها ومتكني املوا

منها إضافة إىل مشاغل البيئة واحمليط وغريمها من املشاركة السياسية ومشاركة املرأة، أحدث 

ثورة يف احلركة اجلمعوية املنظمة اليت تنشأ وتظهر مدعمة هذه املبادئ مطالبة بتجسيدها 

على أرض الواقع واجلدير باملالحظة هو إقامتها عالقات مع منظمات دولية غري حكومية أو 

ت إقليمية أو حملية تزيد يف قوا، باإلضافة إىل إقامتها لربامج إعالمية على املستوى تكتال

  .احمللي بالتنسيق وبدعم من منظمات أخرى

علنا ندرج مؤسسات اتمع املدين احمللي ضمن العاملي، تلك املؤسسات جيهذا ما 

باخلصائص اليت تشمل اليت تعمل على نشر وترسيخ مبادئ اتمع املدين العاملي وتتحلى 

جتسيده يف طريق االكتمال  وطرق سريها ومنه خدمة مشروع  أساس تنظيم هذه املؤسسات

  . ومبادئه وخصائصه وجماالت نشاطهأو اكتمل كما نالحظ ذلك بدراسة اتمع املدين

  :الندوات وامللتقيات العاملية. 1-3

تكوينات اتمع املدين أهم  من أن إىل) 2002تقرير اتمع املدين عام (أشار 

ترتبط بترويج املفاهيم العاملية للمجتمع املدين القائم اليت العاملي ،  الندوات وامللتقيات العاملية 

  .على التسامح والتضامن واحلرية والتنوع

إن التفصيل حيال هذا املكون يتطلب بطبيعة احلال توضيحا للوصول إىل القول بعد 

اخلاصة على سبيل  امللتقى أو الندوة احمللية أو اإلقليمية أو الدولية كيف ميكن اعتبار: التساؤل

جمتمعا مدنيا عامليا؟ هل ميثل هذا  املثال بنشاطات منظمات اتمع املدين يف جمال معني

التجمع والتطور وتلك التوصيات أو حىت القرارات الناجتة عنها مكونا من اتمع املدين 

                                                 
  .80. ، ص)2003دار الثقافة للنشر، : بريوت( دميقراطي واتمع املدينالتحول العبد الوهاب محيد رشيد،  -)1(



 53 

اإلقليمية  االيت وصلت إليها حركية الندوات وامللتقيات العاملية سواء  العاملي؟ الوترية النشيطة

أو احمللية وخاصة عند تنظيمها من قبل منظمات دولية أو عندما ترعاها جمموعة دولية من 

مجيع اجلوانب جعلتها تكتسب أمهية وتأثريا كبريين بفعل أمهية املواضيع اليت تناقش والقضايا 

ظل نظام دويل عاملي يتبىن عدة مبادئ، يف كثري تتبىن هذه املؤمترات اليت تطرح، وتكشف يف 

تلك املبادئ وتشجع على تطبيقها والسري حنوها، اليت من أمهها املشاركة السياسية، حقوق 

  .)1(اخل... اإلنسان، حرية الرأي والتعبري، التحرر االقتصادي، القضايا البيئية العاملية 

ظمات املتعددة احلكومية وغري احلكومية، الدولية، احمللية ت وجتند هلا املنقضايا جند

واإلقليمية للسهر على تشجيعها واحلرص عليها ومتابعتها وحىت املطالبة ا حتت محاية دولية 

واملنظمات  ليب األمحر ومنظمة العفو الدوليةكالقضايا اليت تواجه الص ،يف كثري من املرات

  .البيئية غري احلكومية

ج هذه املؤمترات والندوات ضمن اتمع املدين العاملي لكوا تشكل ميكن إدما

أكثر من منظمة غري حكومية يف نفاذ نقاشاا، ومشاركة الدول واحلكومات املتعددة يف 

أشغاهلا، والتزاماا بالتوصيات والقرارات اليت تتخذ وتعني اللجان املتعددة للسهر على العمل 

توصل إليها، بل يف كثري متثل مصداقية وإلزاما شديدين على  بالتوصيات والقرارات اليت

التنفيذ، وإذ نربط هذا املوضوع باتمع املدين العاملي وقيمته الكونية فندلل على ذلك أن 

غالبية املؤمترات والندوات تنظم ألسباب تتعلق بعمل احلركة الواسعة للمجتمع املدين 

يف أشكاهلا املعاصرة وخاصة املشاركاتية اليت تعتمد ومؤسساته، من تشجيع على الدميقراطية 

... على مؤسسات اتمع املدين لصياغة وتنفيذ سياساا االقتصادية، واالجتماعية والبيئية 

  .اخل

السبب اآلخر هو اإلسناد الدائم ملؤسسات اتمع املدين السهر على متابعة تطبيق 

قد املؤمترات للمطالبة بإشراك اتمع املدين يف التوصيات املتفق عليها، بل إن غالبا ما تع

  .صناعة وتنفيذ القرارات كما يبين عن طريق منوذج الدراسة

السبب الثالث هو إسناد ترتيبات عقد هذه املؤمترات هليئات غري حكومية يف غالب 

األحوال لضمان جناحه وعدم حتيزه جلهة معينة وضمان وصوله إىل هدف يقدم الدميقراطية 

                                                 
  .58. عبد اللطيف باري، املرجع السابق، ص -)1(
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من مواطنة عاملية وحترر اقتصادي، وما يتعلق : ثر وخيدم تشجيع املبادئ العاملية هلاأك

  .باألنظمة االقتصادية السياسية من حكم راشد ورشادة سياسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :الفصل ةـخالص

، واحلوكمة البيئية العاملية من أهم املواضيع يف غري الدوالتيةيعترب موضوع الفواعل 

سياسية و العالقات الدولية، واليت نالت جزءا كبريا من الدراسة والتحليل يف حقل العلوم ال

األدبيات الغربية، وذلك على عكس األدبيات العربية اليت مل تتناول هذا املوضوع بالدراسة 

بشكل كبري إىل حد اآلن، وإمنا معظم الدراسات يف هذا اال تتعلق بكيفية إدخال أساليب 

ولكنها مل تتحدث عن احلوكمة البيئية العاملية بصفة . دولة وحتقيق التنميةاحلوكمة لتطوير ال

  .خاصة

  : والنتائج املتوصل إليها من خالل دراسة املفاهيم املتعلقة ذا املوضوع هي أنه

ال يزال يكتنف مصطلحات احلوكمة العاملية، واحلوكمة البيئية العاملية الكثري من  -

ع تعريف واضح ودقيق هلذه املصطلحات، وذلك بسبب تعدد الغموض، حيث أنه مل يتم وض
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وجهات النظر حول هذا املوضوع، نتيجة الختالف مذاهب وإيديولوجيات الباحثني يف هذا 

  .اال

ال يزال هناك اختالف بني الباحثني حول إطالق تسمية احلكومة البيئية العاملية،  -

  . أم احلوكمة البيئية العاملية 

فإنه مل يتم وضع تعريف واضح ودقيق   غري الدوالتيةمبفهوم الفواعل  فيما يتعلق -

ومتفق عليه من قبل املفكرين والباحثني يف للمجتمع املدين العاملي، كما  أنه مل يتم حتديد 

  .بدقة أهم مكوناته من طرف الباحثني يف هذا اال

تعريفات واضحة لذلك البد للباحثني والدارسني يف هذا اال أن يقوموا بوضع 

، وذلك إلزالة غري الدوالتيةودقيقة لكل من مصطلح احلوكمة البيئية العاملية، والفواعل 

 . الغموض الذي يكتنف هذه املصطلحات
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راك منظمات ومؤسسات القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي أمهية بالغة يف يكتسي اش

ية، إىل جانب تدخل حكومات الدول، ألن عمليات وسياسات احلوكمة البيئية العاملإجناح 

مسؤوليات محاية البيئة وإدارا، وتنميتها ال ميكن أن تضطلع ا احلكومات املركزية واحمللية 

ب أن يكون هناك انسجام وتوافق وتنسيق يف مهامها مع مؤسسات كل ، لذلك جيلوحدها

  .من القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي

إبراز مدى مسامهة إدارات األعمال والشركات تم حماولة ستيف هذا الفصل و

متعددة اجلنسيات، واملنظمات غري احلكومية يف إجناح احلوكمة البيئية على املستوى العاملي، 

كن أن حتقق ستشاراا والتشاور معها حول أجنع الطرق واألساليب اليت ميمن خالل ا

مبحث خاص لدور القطاع اخلاص يف  وذلك من خالل إفراد.حوكمة بيئية عاملية ناجحة

احلوكمة البيئية العاملية يف مبحث أول ،ودور اتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئية العاملية 

  .يف مبحث ثاين

  اص يف احلوكمة البيئية العامليةدور القطاع اخل: املبحث األول

ة إال أا ليست البيئي مما الشك فيه أن الدولة تشكل أكرب قوة لتحقيق التنمية

مبفردها يف هذا اال، فهناك حتول واضح يف معظم دول العامل حنو االعتماد على القطاع 

اخلاص من أجل أن يكون هلذا األخري دور يف حتقيق التنمية البيئية، ويف هذا املبحث حماولة 

ية، وما هي الذي يلعبه القطاع اخلاص يف جمال احلوكمة البيئية العامل براز الدور الكبريإل

اآلليات واألساليب والطرق اليت حياول من خالهلا هذا القطاع املشاركة يف احلوكمة البيئية 

  .على املستوى العاملي

  مهة يف احلوكمة البيئية العامليةعمل القطاع اخلاص للمساأساليب : املطلب األول

اضيني الزيادة من أبرز املالمح اليت ظهرت يف جمال العمل البيئي خالل العقدين امل

هذا  اعية، األمر الذي يستوجب أن يكوناملطردة يف تنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتم

حبيث ال يؤثر اهلدف املشروع لتحقيق الربح من جانب  ،القطاع ملتزما مبسؤولياته جتاه البيئة

ا، وحبيث يكون هذا ومصادر الثروة الطبيعية املكونة هل ،البيئةعلى القطاع اخلاص تأثريا سلبيا 

األخري عنصرا داعما ومشاركا يف احلفاظ على البيئة، وذلك من خالل مشاركة احلكومة يف 

  :إدارة الشؤون البيئية وذلك من خالل األساليب التالية
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  :حتمل املسؤولية االجتماعية البيئية/ أوال

جة األوىل تقع على يبدو أن املسؤولية يف األنشطة البيئية اليت يقوم ا األفراد بالدر

املشغل وكذلك على اهليئات أو الوكاالت احلكومية، وكذلك فيما يتعلق مببادئ املسؤولية 

والتعويض اليت تنطبق على املشغلني احلكوميني هي نفس ما ينطبق على مشغلي القطاع 

اخلاص، وقد تكون محاية مصلحة األطراف املتضررة أحد أسباب املساواة يف تطبيق مبادئ 

رى ويف هذا املضمار ن. اص على حد سواءشغلني من احلكومة والقطاع اخلنسؤولية على املامل

أن هناك عددا من االتفاقيات الدولية قد تناولت مسؤولية املشغل اخلاص عن األضرار اليت 

  :حيدثها من جراء ممارسته لألنشطة اليت يقوم ا، منها على سبيل املثال

ا تنص ، حيث أ1988ركتيكا لقة باملوارد املعنية يف أنتام األنشطة املتعاتفاقية تنظ

عن سداد  يعترب املشغل مسؤوال مسؤولية مشددة: "على ما يلي) 8(من املادة ) 2(يف الفقرة 

مبا يف ذلك  التكاليف املعقولة عن األضرار اليت تكبدا فيما يتعلق بتدابري الوقاية الضرورية

أن املشغل يتخذ ) 8(من املادة ) 1(ة واإلزالة، وتذكر الفقرة تدابري املنع واالحتواء والنظاف

ا كان تدابري املنع واالحتواء والنظافة واإلزالة إذ ذلك تدابري الوقاية الالزمة واملناسبة مبا يف

أو بالنظم األيكولوجية  "أنتاركتيكا"إىل إحلاق أضرار بيئية  النشاط يقضي أو يهدد باإلفضاء

  .)1(بطة ااملعتمدة عليه املرت

على ذلك فاملسؤولية البيئية لقطاع األعمال، واإلنتاج األنظف يشكالن جزءا  اوبناء

من املفهوم الواسع للمسؤولية االجتماعية، وميكن وصف املسؤولية البيئية على أا واجب 

الشركات يف وضع قيود على االنعكاسات البيئية لعملياا ومنتجاا ومصانعها وجتهيزاا، 

ختفيف النفايات واالنبعاثات، ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية، واستهالك املوارد، واحلد و

  .من املمارسات اليت قد تؤثر سلبا على حياة األجيال املقبلة

ولقد بدأ عدد متزايد من الشركات باكتشاف القيمة الفعلية للمبادرات البيئية، 

شركة عاملية كربى بالعمل  153ونالحظ ذلك من خالل تعهد رؤساء جمالس إدارة 

ملكافحة تغري املناخ، حيث دعوا حكومام لالتفاق سريعا على إجراءات لتخفيض 
                                                 

  .294. حمسن أفكريين،املرجع السابق، ص -)1(
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، موعد 2012ة لالحتباس احلراري وأخذ قرارات حكمية ملا بعد سنة باالنبعاثات املسب

ة امليثاق قمة قاد"التعهد وهذه الدعوة خالل ، جاء هذا "تووكي"انتهاء بروتوكول 

، اليت عقدا األمم املتحدة يف "Un Global compact leaders summit"،"يالعامل

اختاذ إجراءات عملية لزيادة كفاءة "جنيف، وقد ألزم قادة األعمال هؤالء شركام بـ 

، ووضع أهداف  للمنتجات واخلدمات وعملياتالطاقة وخفض العبء الكربوين استهالك

  .)1("حتقيق هذه األهداف سنويا طوعية للقيام بذلك واإلبالغ عالنية عن

بأحباث املتخصصة  Eirisشهر سبتمرب أصدرت مؤسسة  من 2007ويف سنة 

استجابة الشركات : األعمال املسؤولة"االستثمارات األخالقية واملستدامة تقريرا بعنوان 

ة شرك 2000، ومشلت األحباث املكثفة حنو "العاملية للتحديات البيئية واالجتماعية واحلكمية

  .ندايوزلنو يف أوروبا، وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا

  :املشاركة يف املؤمترات واللقاءات العاملية للبيئة/ ثانيا

مقاومة كبرية  تواجهالرمسية غري كلما بدأت جهود لصنع معاهدة فإن األطراف 

. ضاءإىل مشاركة كاملة مع احلكومات األع أقربنظاما  تصنعأن ي حتاول ملشاركتهم، وه

حل ال شديد داخل جمموعة مجعيات املصاوخاصة قطاع األعمال، حيث ال يزال هناك جد

غري احلكومية بشأن ضم قطاع األعمال للمشاركة يف املؤمترات واملعاهدات واللقاءات 

ت على إعطاء مصاحل القطاع اخلاص مكانا على رالدولية، لكن جلنة التسهيالت الدولية أص

فال يوافق على هذا الرأي، وهذا يعكس إىل  "االتصال الدويل"مركز  مائدة املفاوضات، أما

حد ما اإلحساس بأن ممثلي األعمال عندما يسامهون كمصاحل غري حكومية فإم يوجهون 

قون التقدم جتاه الفهم األوسع للموارد الطبيعية املصاحل الشخصية االقتصادية ويعي املناقشة جتاه

وجهها القطاع الذي ال يؤكد هذا اإلحساس االامات اليت يو ،"تراث للبشرية"على أا 

الربح بأن بعض مصاحل قطاع األعمال ختلق منظمات غري حكومية ال تبغ الربح كواجهة  يبغ

للسري يف برنامج عمل ) عة البترولامثل االحتاد القومي لألراضي الرطبة الذي ترعاه صن(

نضم قطاع األعمال شأنه شأن باقي لكن مع ذلك فإنه جيب أن ي. )2(قطاع األعمال
                                                 

فمرب، نو 12، البيئة والتنمية، "من الشركات تطبق سياسات بيئية 97%تقتحم قطاع األعمال : "رغدة حداد وعماد فرحات -)1(

  .19. ، ص2007

  .66. ، ص)1996اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، : القاهرة( دبلوماسية البيئةمترمجا، : محد أمني اجلملأ -)2(
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للتأكد من عدم استخدام نظام االستبعاد لتربير عدم االستجابة للطلب  القطاعات الفرعية

  .املشروع موعات املصاحل غري احلكومية بأن يكون هلا مكان يف عملية املفاوضات

ؤمترات ارك يف العديد من املشعلى هذا املنطلق فإن القطاع اخلاص اليوم ي اوبناء

رجال األعمال (ادية من كبار التزام جمموعة ري واللقاءات اخلاصة بالبيئة وكمثال على ذلك

دى  حول املسؤولية البيئية للشركات اليت نظمها املنتيبالعرب الذين اجتمعوا يف قمة أبو ظ

، واليت حضرها 2002نوفمرب  29اإلمارات يف  العريب للبيئة والتنمية يف دوليت قطر و

  .شركة من أحناء العامل العريب 120ساء التنفيذيون لنحو الرؤ

العاملي للتنمية كمثال آخر نذكر مشاركة قطاع األعمال يف جملس األعمال 

دولة، حيث تشارك هذه الشركات يف أعمال  33شركة من  120يضم  املستدامة، والذي

 153، باإلضافة إىل مشاركة الس اخلاصة باإلدارة البيئية واملؤثرات اليت يشارك فيها الس

  ."جنيف"اليت عقدا األمم املتحدة يف  "قمة قادة امليثاق العاملي"شركة عاملية كربى يف 

  :املسامهة يف إعداد البحوث العلمية واقتراح برامج احلد من التلوث البيئي/ ثالثا

لتعاون عظم املشاكل النامجة عن التلوث الصناعي يف حتقيق امليتمثل احلل املنطقي 

بني املؤسسات احلكومية التنفيذية املتمثلة يف اإلدارات البيئية، واإلدارات الصناعية التابعة 

للقطاع اخلاص، ألن اإلدارة الصناعية تم باملقام األول بتحقيق العائد االقتصادي 

حل فق لصاالتلوث، باعتبارها عبئا ثقيال، ينلالستثمارات، وما زال ينظر إىل تكاليف مكافحة 

اتمع والبيئة أو امتثاال لقوانني مفروضة على اإلدارة الصناعية، ومن احللول املطروحة يف 

  .املفاهيم احلديثة للربط بني البيئة والتنمية

إلدارة الصناعية أو إدارات األعمال باعتبارها شريكا رئيسيا، أن ينظر ل -1

األسس اليت تستند عليها  فباشتراك إدارات القطاع اخلاص بصفة عامة سوف يتم حتسني

اإلجراءات التنفيذية، وسوف تعطي إدارة األعمال املشورة الصحيحة، وتشارك يف 

ية قوانني عملية، ومن خالل هذا التعاون ، ويكون يف اإلدارة االستعداد لإلذعان ألاملسؤولية

برامج ميكن حتديد مشكالت التلوث، كما ميكن كذلك اقتراح اإلجراءات الوقائية، وتنفيذ 

هناك دراسة أجنزت يف : مثال على ذلك. ى امللوثاتاملعاجلة والتعاون يف خطط الرقابة عل

معهد الكويت لألحباث العلمية، وكان من نتائج الدراسة أن هناك تصورا الستخدام 
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ليل من انبعاثات امللوثات من هذا املصنع، وكان هذا ولوجيا حديثة يف أحد املصانع للتقتكن

  .)1(ة للجدوى االقتصاديةمن ضمن دراس

ومن األمثلة األخرى عن مشاركة القطاع اخلاص يف إعداد وتنفيذ الربامج البيئية 

ومسامهتها يف إعداد ) MCSD(جند مشاركة رجال األعمال يف اللجنة املتوسطية للتنمية 

وهو برنامج يساعد ) MEDPOL(برنامج القياس والتحكم يف التلوث يف املنطقة املتوسطة 

دول على صياغة وإعداد أيضا تطبيق الربامج املتعلقة بالتلوث مبا فيها قياس التلوث ال

والتحكم فيه ويف الوقت نفسه صياغة خطط العمل اليت تسعى إىل التقليل واحلد من التلوث 

على حنو مطلق والسيما الذي مصدره األنشطة واملصادر األرضية، كما يشمل أيضا على 

انات والتدريب الفين اليت تم بتحليالت احملتويات ومعاجلة البيبرامج لبناء القدرات و

عد برنامج القياس والتحكم يف التلوث املسؤول عن متابعة عملية التطبيق من واإلداري، وي

جانب الدول املتوسطية يف محاية البحر املتوسط من التلوث الذي مصدره األنشطة األرضية 

تلك العالقة الوثيقة إلقرار بن املواد اخلطرة ويف إطار اوأيضا الربوتوكول اخلاص بالتخلص م

تناول القضايا الصحية يف إطار على والصحة يعمل رئيس منظمة الصحة العاملية البيئة ما بني 

  .)2(وث يف املنطقة املتوسطيةلبرنامج القياس والتحكم للت

  :التمويل واالستثمار يف جمال البيئة/ رابعا

وضوع البيئة يشكل حتديا، لكن ميكن حتويله إىل فرصة من املعروف عموما أن م

لالنتقال إىل طرق تنمية، وأمناط إنتاج جديدة ومستدامة، ومن املعروف أيضا أن هذا 

االنتقال يتطلب تغيريات أساسية يف النظم االقتصادية والنظم اخلاصة باحلوكمة السياسية، 

ا بني صانعي القرار سواء يف سب زمخية األوىل واضحة والتوعية تكلكن اإلشارات اإلجياب

احلكومات أو يف القطاع اخلاص، هلدف مشترك هو حشد املوارد املالية من أجل التنمية 

البيئية واستعمال أفضل للتكنولوجيات املتاحة، وعلى سبيل املثال فاحلكومات لن تستطيع 

عكس اجتاه لوحدها التصدي للتحدي الذي يفرضه تغري املناخ، ذلك أن أي فرصة كربى 

 األعمال مقتنعا بأن كلفة التخفيف سببها تتطلب وضعا يكون فيه قطاعاألمناط الضارة اليت ي

                                                 
  .24. ، ص)1996املعهد العريب للتخطيط، : الكويت( األبعاد البيئية للتنميةضاري ناصر العجمي،  -)1(

  .10. ، ص2008أوت  17، منتدى البيئة، "MAPوتوكوالت خطة عمل املتوسط بر: "عماد الدين عديل -)2(
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وهذا ميكن حتقيقه من خالل شراكات . والتكيف هي أقل من كلفة االمتناع عن القيام بعمل

مة بني القطاعني العام واخلاص ميكنها االستفادة من الفرص املالية املتاحة يف نظام احلوك

  .البيئية العاملي

بغية دعم تطوير البنية التحتية للمرافق اخلاصة بالطاقة املتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة 

بشراكات قوية بني القطاعني العام واخلاص، ومبادرات القطاع اخلاص هناك أمثلة كثرية 

األمثلة على مبادرات خالقة لتأمني التمويل ألعمال تتعلق بتغري املناخ، ويشمل هذا مئات 

املثبتة اليت مت استحداثها وتطويرها يف أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية متنوعة أسفرت 

مجيعا عن هدف مشترك هو حشد املوارد وإشراك جهات معنية متعددة يف الكفاح املشترك 

ضد ديد يؤثر على غالبية كبرية من السكان، خصوصا الشعوب األكثر تأثرا يف البلدان 

حيث شهدت  ،هناك كثري من قصص النجاح، وقد كانت اإلرادة السياسية واضحةالنامية 

يف  "تغري املناخ"أكرب جتمع لوزراء البيئة من مؤمتر  2008فيفري  22و 20بني  "مونوكاو"

، وقد "حشد التمويل واالستثمار للتحدي املناخي" ، وكان موضوعه2007اية عام " بايل"

، وفيما طغى موضوع "نتدى البيئي للمجتمع املدين العامليامل"سبق هذا احلدث بيوم واحد 

، إال أنه مل يكن مطروحا "مونوكاو"متويل التغري املناخي على نقاشات اجتماعات 

اليت بدأت يف  "بايل"تدور يف إطار مباحثات  "املناخ"للتصويت، فاملفاوضات الكربى حول 

، الذي 2007لسنة  "كوبنهاغن"ر ، وتستمر وفق خريطة طريق إىل مؤمت2007نوفمرب لسنة 

  .سيضع أسسه اتفاق عاملي جديد حول تغري املناخ

جتماعات حفلت بتقدمي عشرات املبادرات والربامج الطوعية لتخفيف لكن اإل

  .)1(انبعاثات الكربون، معظمها جاء من القطاع اخلاص

وزير، جلسات  100بلدا، بينهم حنو  140مندوب من  800كما حضر أكثر من 

مركز "يف  "جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة"و ،"املنتدى البيئي الوزاري العاملي"

، "ألبري الثاين"، يف مقدمتهم األمري "مونوكاو"على شاطئ إمارة " للمؤمترات غرميالدي

مة احمللية واتمع املدين الصناعة واالقتصاد والعلوم واحلكووشاركتهم شخصيات مرموقة من 

املدير التنفيذي لشركة طاقة " تولسي تانيت"العمال واهليئات احلكومية الدولية، بينها  ونقابات

                                                 
  .24. ، ص2008مارس،  13، البيئة والتنمية، "حنو تعزيز التمويل واالستثمار: تغري املناخ: "خالد إيراين -)1(
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السيكرتري التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية  "ابفودي بور"، و"سوزلون"الرياح اهلندية 

، "غونتر بويل"مدير عام منظمة العمل الدولية، كما شارك " وخوان سوموفيا"لتغري املناخ، 

" جيمس كامريون"، و"أحباث ومبادرات صفر انبعاثات"هو رجل أعمال، أسس شركة و

ل اقتصاد وهي جمموعة مصرفية استثمارية متخصصة يف متوي" رأمسال تغري املناخ"مؤسس 

اليت هي من أجنح وأكرب " كشاغواب"رئيس جملس إدارة " ايبانري وفرناند"منخفض الكربون، و

  .)1(يف العاملاجلمعيات التعاونية املائية 

وأخريا فإن اجتماع اتفاقية املناخ األخري كان أفضل مثال على احلث على أنواع 

  .الغدوجديدة من أمناط العمل األخضر، وهذا يعين االستثمار يف اقتصاد اليوم 

  :الضغط على احلكومات واملشاركة يف رسم السياسات البيئية/ خامسا

 إنشاء احتادات غري هادفة للربح تابعة هلا غالبا ما تلجأ مؤسسات القطاع اخلاص إىل

من أجل التأثري على السلطات وذلك من أجل الضغط على احلكومات الختاذ سياسات بيئية 

س احتاد اليابان ألصحاب معينة، من أمثلة ذلك وحتت مفهوم الدميقراطية الصناعية تأس

قوق املشاركة يف رسم ليختص بالعالقة بني أصحاب العمل والعاملني، ويترجم حاألعمال 

ومتابعة السياسات العمالية والصناعية، ويهتم بالرعاية الصحية للعمال، ويدعم مواقفهم يف 

صحية أو نظام املعاشات، ومع هذا حالة نشوب نزاع مع السلطة حول سياسات الرعاية ال

 رهخول يف صدام مباشر مع احلكومة، مما يشكل قيدا على دوحيرص االحتاد على جتنب الد

  .يف تبين قضايا العمال

من ناحية أخرى كانت املنظمات الصناعية أكثر دميقراطية ومن أوىل القوى الفاعلة 

اليت مارست االحتجاج على جتاوزات الصناعات الضارة بالبيئة، وكانت وراء الكشف عن 

الضغط : تسبب بعض الصناعات يف انتشار التلوث واألمراض، واعتمدت العمل عرب حمورين

ى احلكومة واحلزب احلاكم من أجل إصدار التشريعات البيئية، وفرض الضوابط القانونية عل

املالزمة على الشركات، بينما انصبت جهودها يف احملور الثاين على خماطبة الشركات 

  .)2(الصناعية ذاا، واستطاعت إجبارها على دفع التعويضات املناسبة للضحايا املتضررين

                                                 
  .26. خالد ايراين، املرجع السابق، ص -)1(

  .املرجع نفسه.،-)2(
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  مهة مؤسسات القطاع اخلاص يف احلوكمة البيئية العامليةمسا: املطلب الثاين

يعترب القطاع اخلاص شريكا أساسيا لبلوغ التنمية املستدامة يف العامل، لذلك من 

الضروري أن يلعب هذا القطاع دورا أكثر فعالية على مجيع األصعدة السيما يف جماالت 

أيت أمهية مشاركة مؤسسات القطاع البيئة اليت تعترب محايتها مسؤولية مشتركة، ومن هنا ت

اخلاص يف احلوكمة البيئية العاملية؛ وخاصة إدارات األعمال، والبنوك، والشركات متعددة 

وذلك تعويضا عن الضرر الكبري  ملسامهة يف محاية البيئة بشكل جاداجلنسيات اليت حتاول ا

إبراز سيتم و ،ة واالقتصاديةالذي تلحقه هذه املؤسسات بالبيئة أثناء قيامها بأنشطتها الصناعي

  :هذه اإلسهامات بشكل تفصيلي من خالل العناصر التالية

  ة إدارات األعمال والشركات متعددة اجلنسياتمسامه/ أوال

يتلخص دور الشركات وإدارات األعمال يف احلوكمة البيئية يف حماولة االنتقال من 

دي أصحاا دورهم كمواطنني يؤ ،مفهوم الشركات الرحبية إىل شركات متعددة األغراض

يف خدمة جمتمعام وبالدهم والعامل كله، ويبذل صاحب  Good Citizensصاحلني 

املشروع االقتصادي جهدا إجيابيا يف معاجلة املشاكل االجتماعية احمليطة به أو على األقل 

وكحد أدىن عدم التسبب يف تفاقم تلك املشاكل وزيادة تعقيدها، فإذا كان ملشروعه 

مضاعفات أو آثار جانبية سلبية تولد مشكالت ضارة باتمع، فعليه املسارعة بالبحث عن 

بديل وتعويض اتمع بشكل مالئم، فقد ال يكلف هدف محاية البيئة وحتسينها صاحب 

قوق االمتناع عن انتهاكها بوصفها أحد ح القيام بأي جهد إجيايب، بل يكفيه العمل

اإلنتاج امللوثة والضارة بالصحة العامة، وتفضيل البدائل  ائقاإلنسان، من خالل تفادي طر

الني االقتصادي حاب الدولة وانكماش دورها يف االصديقة للبيئة، إذا كان انس

ة أن يتحمل مسؤولية هذا الدور مجيع وملواالجتماعي، أصبح من املسلمات يف حقبة الع

وقد أثبتت  ،أو منظمات اتمع املدين األطراف يف اتمع سواء احلكومة أو القطاع اخلاص

إدارات األعمال نيتها يف حتمل مسؤوليتها ومشاركتها يف احلوكمة البيئية يف العديد من 

  :تعدادها وإبرازها من خالل التجارب التالية ميكناملناسبات 

مشاركة املنشآت الصناعية يف برنامج الصناعة والبيئة التابع لربنامج األمم  -1

  :للبيئة املتحدة
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مدينة باريس لنشر الثورة السياسية يف  Left Bankلقد استخدمت منطقة يف 

أرجاء العامل يف املاضي، وهي ذاا اليت تصدر ثورة األعمال لبقية دول العامل اآلن والرسالة 

إنتاج أنظف، أما مضموا فهو إجياد فرص للصناعة واملنتجني الرئيسيني لتحقيق : هي

وراء التحسينات البيئية، أما منشأ هذه الثورة فهي وحدة الصناعة والبيئة مكاسب مالية من 

منشأة لتنفيذ مبادرات  100التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ولقد تعاونت الوحدة مع 

وتشترك آالف الشركات يف مشروعات منوذجية  .دولة 20اإلنتاج األنظف يف أكثر من 

  .)1(تنظمها الوحدة

الشركات متعددة اجلنسيات يف جملس األعمال العاملي للتنمية مشاركة  -2

  :املستدامة

حتتاج إىل أفكار عن  )Sonny(و )M3(و )BP(إن الشركات الدولية الكربى مثل 

وللحصول على هذه . التنمية املستدامة لألعمال شأا يف ذلك شأن منشآت األعمال األصغر

، )WBCSD( "عمال العاملي للتنمية املستدامةجملس األ"األفكار فإا تعمل بالتعاون مع 

دولة ويتبع هلا تسعة  33شركة من  120مقرا هلا وتضم  "جنيف"وهو منظمة تتخذ من 

جملس األعمال "ووطنية يف آسيا وشرق أوروبا وأمريكا الالتينية ويقوم عمل مراكز إقليمية 

  .كان أول من طرحه على مفهوم الكفاءة البيئية الذي "للتنمية املستدامةالعاملي 

ولقد استفادت الشركات من مشاركتها يف هذه األعمال، كما استفادت من 

 )Sonny(الربامج البيئية اليت طرحت خالهلا من بني هذه الشركات جند شركة سوين 

ملساحيق الغسيل بالواليات املتحدة، شركة  "بروكتر وكامبل"لألجهزة االلكترونية، شركة 

)RTT (تصاالت والنقل، شركة اهلولندية لال)IBM(  ألجهزة الكمبيوتر، شركة داو

)DAO(  اخل... إلنتاج مربدات حمركات السيارات بأملانيا)2(.  

مشاركة الشركات الكندية يف بروتوكول مونتريال اخلاص باملواد الكلورية  -3

  :الفلورية الكربونية اليت تستنفذ طبقة األوزون

                                                 
  .73. ، ص)2001مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك، : القاهرة( دارة البيئة من أجل جودة احلياةإمترمجا، : عال أمحد إصالح -)1(

  .97. املرجع نفسه، ص-)2(
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كول اخلاص باملواد الكلورية الفلورية الكربونية عقد مؤمتر املفوضني بشأن الربوتو

حلماية طبقة األوزون بدعوة من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة  "فينا"التابع التفاقية 

 ،1985ماي  23للربنامج يف  "الس التنفيذي"الصادر عن  13/18للبيئة عمال بالقرار 

، بدعم مشكور من "مونتريال"دين الدويل يف حيث انعقد املؤمتر يف مقر منظمة الطريان امل

حيث شاركت يف هذا املؤمتر مؤسسة سياتل الكندية، ومؤسسة 1987 سنة حكومة كندا

، )اكند(الدولية  )واتو(، ومعامل )كندا(انية الدولية ملشاريع اجلمعيات اإلنس "ماموث"

للمنتجات الكندية  "أاليد"، مؤسسة )كندا(يلوف ، جمموعة ب)كندا(شركة ديبون 

  .الكيميائية، باإلضافة إىل العديد من املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية

وقد وجهت الدعوة جلميع الدول لالشتراك يف املؤمتر، وقبلت الدول التالية أمساؤها 

  :الدعوة وشاركت يف املؤمتر

افاسو، اجلزائر، األرجنتني، كندا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، الربازيل، بوركين

شيلي، الصني، روسيا، كوملبيا، الكونغو، كوستريكا، الدامنارك، اليمن، مصر، فنلندا، 

فرنسا، أملانيا، غايا، اليونان، اندونيسيا، اسرائيل، إيطاليا، اليابان، كينيا، كوريا، 

لوكسمريغ، ماليزيا، املكسيك، موريسينوس، املكسيك، املغرب، هولندا، نيوزلندا، نيجريا، 

يج، بناما، بريو، الفليبني، الربتغال، السينغال، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايالند، توغو، النرو

  .)1(وفرتويال املتحدة األمريكية،تونس، أوغندا، مجهورية أو كرانيا، بريطانيا، الواليات 

  :امللحقة ذه الوثيقة اخلتامية: وقد اعتمد املؤمتر القرارات التالية

  .ول مونتريالقرار بشأن بروتوك -

  .قرار بشأن تبادل املعلومات الفنية -

  .قرار بشأن اإلبالغ عن البيانات -

  .حبكومة كندا شادةقرار إ -

                                                 
: مونتريال(بروتوكول مونتريال اخلاص باملواد الكلورية، الفلورية الكربونية اليت تستنفذ طبقة األوزون : برنامج األمم املتحدة للبيئة -)1(

  .3. ، ص)1987لنشر، بدون دار ا(
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أن يأخذ بعني : حيث أقر بروتوكول منتريال بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون

 اليوم نفسه، االعتبار القرار الصادر عن مؤمتر املفوضني حلماية طبقة األوزون الذي اعتمد يف

كل الدول ومنظمات التكامل االقتصادية "والذي حث يف الفقرة السادسة من منطوقه 

اإلقليمية أن تقوم إىل حني نفاذ بروتوكول ما، باحلد من انبعاثات املواد املستنفذة لألوزون 

لديها، ومنها مواد األيروسول، بكل الوسائل اليت متتلكها، مبا فيها فرض الضوابط على 

  .)1("إلنتاج أو االستعمال، وذلك إىل أقصى حد ممكن عملياا

ه حلكومة كندا ولسلطات مونتريال، ومن كما أعرب املؤمتر عن خالص امتنان

  .خالهلا الشعب الكندي على املسامهة اليت قدموها لنجاح املؤمتر

وتنفيذ برنامج األمم املتحدة  مشاركة شركات القطاع اخلاص يف إعداد -4

  :لإلدارة البيئية والتنمية القابلة لالستمرارمنائي اإل

باإلضافة إىل القطاع احلكومي واملنظمات غري احلكومية ساهم كل من العاملني 

يادي السمك والتعاونيات الزراعية، أندونيسيا، وص" مولييت ترانسبش"ص ضمن القطاع اخلا

يف إعداد وصياغة السمك ذوي امللكيات الصغرية وشركة النقل البحري احمللية  صياديو

إستراتيجية عملية من أجل محاية البيئة البحرية والقطاع الزراعي، كما ساهم يف إعداد هذه 

 ,UNESCO, FAO(ة املشروع طقاخلطة اإلستراتيجية املنظمات الدولية يف من

UNDP,UNFPA( وبنك التنمية اآلسيوي ،)ADB ( الرؤية العاملية الدولية، ومنظمة

دعم األنشطة واملبادرات اإلمنائية اليت تقوم ا احلكومة األندونيسية، وإستراتيجيتها هي 

  :وكان اهلدف من وضع هذه اإلستراتيجية هو

حتديد حجم أمساك البحار العميقة والتجارية وحركتها البيئية احليوية، مثل أمساك  -

  .الطونة، واألسقمري املرقط، والقريدس

اك الطونة والقريدس أثناء موسم ن أمسحتديد سقف أقصى لكمية الصيد م -

  .فاف وتطوير آليات مالئمة لفرض حظر على الصيد يف أماكن التكاثراجل

                                                 
  .7.برنامج األمم املتحدة للبيئة، املرجع السابق، ص -)1(
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استعراض ودمج وتكامل القوانني والسياسات والربامج اخلاصة بقطاع مصائد  -

  .األمساك

على  وجيات صيد جديدة مقترحة واالقتصارحتليل اآلثار البيئية احملتملة لتكنول -

  .نسجم منها مع البيئة فحسباختيار امل

إجراء جرد لألمسدة واملبيدات احلشرية الكيميائية املستعملة يف القطر والسماح  -

فرض عليها قيود شديدة يف أندونيسيا أو من قبل تعمال املنتجات اليت مل حتظر أو تفقط باس

  .بلدان أخرى مبوجب قائمة األمم للمواد الكيميائية السامة واملواد الضارة

  .فحص إمكانية تشجيع تطوير منتجات زراعية أخرى غري الكاكاو والقهوة -

حتليل األثر البيئي احملتمل للتكنولوجيات الزراعية اجلديدة املقترحة واالقتصار  -

  .على انتقاء تلك املنسجمة منها مع البيئة فحسب

تقييم فني يف مركز الدراسات السكانية ومركز البيئة على أساليب تدريب املوظ -

قدرة التحمل يف نظام احلياة البيئية البحرية، وتطوير اخلطط اإلدارية ملراقبة استغالل مسك 

  .الطونة والقريدس

ن البحرية والساحلية بشكل متكامل م تدريب املخططني لدمج أنشطة التنمية -

د أجل محاية البيئة احمللية واحلصول على الفوائد القصوى الستغالل طويل األجل للموار

  .)1(بطريقة قابلة لالستمرارية

  :مسامهة البنوك/ ثانيا

تعترب البنوك من أهم مؤسسات القطاع اخلاص النشطة يف جمال محاية البيئة، حيث 

تقدم البنوك اخلاصة مزجيا من األموال واملعرفة ملساعدة البنوك الدولية متعددة األغراض، 

املختلفة يف جمال محاية البيئة، كما تقدم واملنظمات الدولية على تنفيذ السياسات والربامج 

  .أيضا قروضا لتحقيق مشروعات االستثمار اخلاصة بالبيئة

                                                 
وحدة األمم املتحدة : نيويورك( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لإلدارة البيئية والتنمية القابلة لالستمرار: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -)1(

  .70. ص- 69. ، ص)1996بالزا، 
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وهو رجل أعمال شركة  "كونتر بويل"شارك  ك الدوروكمثال حي على ذل

، جمموعة "رأمسال تغري املناخ"، وجيمس كامريون مؤسس "أحباث ومبادرات صفر انبعاثات"

البيئي  منخفض الكربون، يف جلسات املنتدى يف متويل اقتصادمصرفية استثمارية متخصصة 

دي للمؤمترات على لة يف مركز غرمياالوزاري العاملي، وجملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئ

، حيث "حشد التمويل للتحدي املناخي"وذلك ملعاجلة موضوع  "واكمونو"شاطئ إمارة 

 (UNDP)فية يف اهلند برنامج األمم املتحدة للبيئة ساعد أيضا اثنني من أكرب اموعات املصر

يفية يف ، واستحدث سوقا ائتمانية ملساعدة القرى الر"نيك كانارا وبنك سينديكيت"مها 

شخص يف جنوب اهلند من هذه  100.000اد متويل شراء نظم إنارة مشسية، وقد استف

مصرفا، وقد منحت جائزة  20املبادرة اليت باتت اآلن ذاتية التمويل إذ يشارك فيها حنو 

"Energy Globe " 1(2007الشهرية عام(.  

ومنذ عقدين تقريبا تشهد البلدان العربية عودة نشيطة إىل نظام الوقف اإلسالمي 

إلقليمية والعاملية وتبدو من أجل استعادة دوره وجتديد فعالياته على املستويات احمللية وا

ات الفردية واجلماعية، ويف التوجهات األهلية هذه العودة يف صور شىت من املبادرمظاهر

واجلهود احلكومية اليت ترمي إلصالح نظام الوقف ومن مث إحياء الدور التمويلي لنظام 

  .الوقف اإلسالمي، وجعله أكثر فعالية يف توفري املنافع العامة للمجتمع

مد على على املستوى العاملي مثة العديد من اجلهود الفردية واجلماعية اليت تعت

مؤسسة الوقف اإلقليمي للمحافظة "األوقاف جزئيا أو كليا يف متويل أعماهلا، نذكر منها 

مكتب االحتاد "من  2006، وقد جاءت مبادرة تأسيس هذا الوقف اإلقليمي سنة "على البيئة

  .)2(يف عمان" الدويل للمحافظة على البيئة

م به يف احلوكمة البيئية العاملية، بناءا على ما سبق فإن للقطاع اخلاص دور ميكن القيا

وهو دور غري ثانوي يف ظل التغريات االقتصادية اليت متر ا الدول املتقدمة والدول النامية 

على حد سواء، ومن مث فهو دور أصيل بصدور قانون البيئة قبل أن يكون مسؤولية اجتماعية 

                                                 
  .26. املرجع السابق، ص: خالد إيراين -)1(

  .94. ، ص)2008( 174، السياسة الدولية، "نظام الوقف اإلسالمي ومشكالت متويل اتمع املدين: "إبراهيم البيومي غامن -)2(
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اخلاص للعب هذا الدور،  وأدبية  ومع ذلك فإن الطريق غري ممهد بشكل كاف يف القطاع

  :ومع ذلك فهناك حمددات لسلوك القطاع اخلاص يف هذا الشأن نوجزها فيما يلي

يأيت دور القطاع اخلاص يف احلوكمة البيئية العاملية يف ظل سياسة عامة عاملية -1

بيئية وضعتها احلكومة البيئية على املستوى العاملي وخولت حكومات ووزارات الدول مبراقبة 

  .يذها من خالل احلكومات والوزارات املختلفةتنف

وبالتايل فمن املنطقي أن يكون هناك نوع من التنسيق بني احلكومات والقطاع 

اخلاص، على الرغم من أن القطاع اخلاص يؤدي تلك املهام يف إطار مفهوم املبادرة الفردية 

  .أو املبادرة اجلماعية سواء كان الدافع من ورائها معنوي أو مادي

تعد مسألة القدرات املالية من احملددات الرئيسية لنشاطات القطاع اخلاص  -2

حلماية البيئة فإجراء الدراسات البيئية واحلصول على تكنولوجيا للحد من التلوث أو تنفيذ 

عمليات إعادة تدمري النفايات يتطلب أمواال طائلة والسيما أن يف كثري من احلاالت يكون 

تلك التكنولوجيا من خمتلف الدول، األمر الذي يضيف صعوبة إىل  من الضروري استرياد

  .األخرى

ويف الوقت نفسه فإن من غري املضمون أن تؤدي تلك التكنولوجيا إىل عوائد 

اقتصادية يف األجلني املتوسط والطويل على النمو املأمول خاصة وأن هناك تراجعا شديدا يف 

  .تدمريها الطلب على املواد املصنعة من مواد أعيد

ال تزال األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف الدول تؤثر على قدرات  -3

احلكومات يف تبين برامج جادة حلماية البيئة، وهو ما يعود إىل عدم القدرة يف الضغط على 

القطاع اخلاص لتبين أمناط إنتاجية صديقة للبيئة، حيث أنه سيكون من قبيل االزدواجية أن 

القطاع اخلاص حبماية البيئة، وتترك مصانعها لتكون املصدر األساسي تطالب احلكومة 

للتلوث دون إحداث تعديل يف أساليب إنتاجها يتطلب موارد هائلة حتاول احلكومة تدبريها 

  .من املعونات اخلارجية باألساس

إن أغلبية مستويات اتمعات يف الدول تعاين من ضآلة الوعي باملسائل البيئية،  -4

تقتصر ضآلة الوعي على املواطنني العاديني، وإمنا تنصرف كذلك إىل صناع القرار يف وال 

الشركات واملؤسسات ومجاعات املصاحل، األمر الذي ميثل خطرا بالغا يضع حدا على جهود 
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ومرجعية تلك الضآلة تنصرف إىل . محاية البيئة يف الدول وليس القطاع اخلاص يف حد ذاته

بالبيئة واالبتعاد عن إثارة تلك املسألة لفترات طويلة، األمر الذي دفع  عدم تداول املعلومات

بالكثريين إىل إخراجها من دائرة اإلدراك، ومن مث باتت بعيدة عن قيم التنشئة يف 

  .)1(اتمعات

وعليه فإن حتفيز القطاع اخلاص للقيام بدور متعاظم يف محاية البيئة وفق األبعاد 

يعد دالة يف تطبيق قانون البيئة حبسم أكثر من أي متغري آخر، وذلك السابق اإلشارة إليها 

حيث أن شعور القطاع اخلاص بأن هناك قانونا يطبق فعليا، وأن هناك تكلفة متزايدة يف 

االستمرار يف انتهاك البيئة سيدفع ذلك القطاع إىل تبين برامج حلماية البيئة وتقليص 

  .)2(ة عن ممارسة النشاطاإلنبعاثات والنفايات امللوثة الناجت

وعلى الرغم من األدوار اليت يلعبها القطاع اخلاص يف احلوكمة البيئية العاملية فإن 

هذا يتطلب من حكومات املنظمات البيئية العاملية أخذ أدوار القطاع اخلاص يف جمال البيئة 

ا القطاع بطريقة انتقائية حيث جيب أن تأخذ حذرها فيما إذا كان الغرض من مشاركة هذ

هو املسامهة يف محاية البيئة فعال، أم أن هناك أطماعا معنوية ومادية من وراء ذلك، فكثريا ما 

لعب القطاع اخلاص أدوارا خمتلفة كان اهلدف من ورائها هو السيطرة واالستمرار يف أعماهلا 

يم الربح الرحبية، ففي اية املطاف فإن اهلدف النهائي للشركات متعددة اجلنسيات هو تعظ

بالسيطرة الكاملة على قطاع معني، وعلى سبيل املثال فهي اليوم تلتف كاألخطبوط حول 

قطاع املاء، واخلوف أن أذرعها اليت حيركها اجلشع للربح حتول املاء إىل سلعة حتقق الريع عن 

فمنذ عدة سنوات يزداد عدد الشركات متعددة اجلنسيات يف . طريق اإلدارة بالتفويض

ومع ذلك يف . اء، وكذلك عدد من يوفر هلم القطاع اخلاص املاء بشكل منتظمقطاع امل

خارج فرنسا كان قطاع ماء الشرب والصرف الصحي يف بلدان كثرية حمتكرا للقطاع العام، 

 90وتدل اإلحصاءات حاليا أن عدد من يقدم هلم القطاع اخلاص هذه اخلدمة قد ارتفع من 

مليون  250مث  1998مليون عام  200إىل ) يف فرنسا مليون 40منهم ( 1988مليون عام 

مليون مع االنفتاح احلايل ألسواق رأس  500، ويقدر أن عددهم سريتفع إىل 2000عام 

                                                 
 .28.، ص)س.معة األزهر، بجا: القاهرة( جتارب عاملية: دور القطاع اخلاص يف املشاركة اتمعيةحممود،  صالح الدين فهمي -)1(

  .29.املرجع نفسه، ص -)2(
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أي أن مديري القطاع اخلاص يكسبون املزيد من املواقع مع . )1(املال، والسلع واخلدمات

احلكومات أن ختترع آليات لذلك فعلى . خضوع املاء لسيطرة الشركات متعددة اجلنسيات

جديدة لتفعيل دور القطاع اخلاص يف جمال البيئة حبيث يكون دور هذا األخري أكثر تفاعال 

وإجيابية وأكثر مسؤولية جتاه اتمع حبيث يأخذ موقفا وسطيا بني أهدافه التنموية والرحبية، 

منظومة تشريعية بيئية  وبني مسؤوليته االجتماعية جتاه البيئة، وال يكون ذلك إال يف إطار

  .عاملية ومنظومة رقابية وجزائية صارمة

  دور اتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئية العاملية: املبحث الثاين

برزت القضايا البيئية على جدول األعمال ألول مرة يف أواخر القرن التاسع عشر، 

تفاقيات دولية عديدة وعينت وحبلول عقد اخلمسينات من القرن العشرين كانت قد أبرمت ا

هذه االتفاقيات يف املقام األول، بإدارة البيئة بصفتها موردا اقتصاديا وكانت أهم االتفاقيات 

اليت جاء من نتائجها ظهور فواعل جديدة ورئيسية يف " اتفاقية ستوكهومل"يف هذا الشأن 

فة مدى فاعلية دورها قمنا السياسات البيئية كمنظمات اتمع املدين العاملي، وحملاولة معر

بتخصيص هذا املبحث ملعرفة تطور منظمات اتمع املدين العاملي البيئية، وأهم األدوار اليت 

قامت ا هذه املنظمات يف تسيري الشؤون البيئية العاملية، وأهم األساليب اليت تتبعها يف 

  .ممارستها هلذا الدور

  ين العاملي البيئيةنظمات اتمع املدتطور م: املطلب األول

زاد عدد أعضائها، وتنوعت اغري احلكومية يف العقد املنصرم، و لقد منت املنظمات

الدولية، ابتداء من منظمات  ازدادت تشابكا واتصاال عرب احلدودفئاا ومستويات عملها، و

ذات نفوذ كبري ومتويل  شعبية حمدودة اإلمكانات واملوارد إىل منظمات دولية ضخمة،

  .)2(مليون دوالر 400منظمة السالم األخضر اليت تقدر ميزانيتها السنوية حبوايل  ط مثلمتوس

فخالل العقود الثالثة األخرية من القرن املاضي تضاعف عددا املنظمات غري 

، شأن 1995احلكومية العاملية إىل أربع مرات، فقد أشار تقرير األمم املتحدة الذي نشر 

                                                 
  .56. ، ص)2005مكتبة مدبويل، : القاهرة( اإلرث املشترك لإلنسانية: الصراع حول املياهسعد الطويل، مترمجا،  -)1(

دار الغرب للنشر والتوزيع، : اجلزائر( دور اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية والنقابات: اتمع املدين ومحاية البيئةحيي وناس،  -)2(

  .156. ، ص)2003



 73 

ة، أما احمللية منظمة دولية غري حكومي 29000هناك ما يقرب من  أنإدارة احلكم عامليا إىل 

  .ها بسرعة أكربفقد منت أعداد

إىل  6000، فريى أن الرقم قفز من "Joseph Nay" ،"جوزيف ناي"أما 

إذا  لهك عن العدد دها، أضف إىل ذلك أن الرقم ال يعربخالل فترة التسعينات وح 26000

  .)1(رمسيا فقط واملسجلة نظمات غري احلكومية املؤسسةاعتربنا أن هذا الرقم ميثل امل

تزايدت مسامهة املنظمات غري احلكومية، بصورة فعالة يف إثراء العديد من 

املوضوعات العاملية ويف مقدمتها محاية البيئة، وقد ظهرت بوادر نشاط املنظمات غري 

 "ستوكهوملا: "ـبلبيئة ندوة األمم املتحدة حول ا احلكومية يف جمال البيئة ألول مرة يف

1972.  

وتبلور دور املنظمات غري احلكومية على املستوى العاملي، نتيجة للمطالب 

اليت كانت ترى بأن اختالف الدولة من حيث التنظيم والتقنية عن  ،االجتماعية الداخلية

ل املنظمات غري احلكومية ال جيب أن يدفع إىل حصر دور املنظمات غري احلكومية يف املسائ

يشري يف  "هيئة األمم املتحدة"احمللية واضطالع الدولة بالشؤون العاملية، كما أن ميثاق 

ومل يقل حنن دول العامل، لذلك جتد املنظمات غري " حنن شعوب العامل"ديباجته إىل عبارة 

  .احلكومية مربرها يف االهتمام بالشؤون العاملية

األمم  الذي أعدته ندوة) our common futureمستقبلنا مجيعا (أشار تقرير 

مة، إىل أن التغيري ال ميكن أن يتم حول التنمية املتسدا 1988سنة ) CNUED(املتحدة للبيئة 

 760أو يتحسن بدون املشاركة الفعالة للمنظمات غري احلكومية وقد شاركت حوايل 

الل هذه األمهية من خ 21وأقرت أجندة ، "جيانريوريو د"منظمة غري حكومية يف مؤمتر 

على اعتبار املنظمات غري احلكومية شركاء يف تطبيق مبادئ األجندة،  27نصها يف البند 

واعتربت أن استقالليتها عن اهليئات احلكومية هو الذي يعطيها املصداقية وجيعل منها قوية 

  .)2(وأصيلة

                                                 
  .2008فيفري25: مت تصفح املوقع يوم ،"املقاطعة للمنظمات غري احلكومية"جوزيف ناي،  -)1(

< http://elibrary. grc.to/ar/penquier> 
  .157. حيي وناس، املرجع السابق، ص -)2(
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ة إىل قناعة تقضي بأن احللول وتستند عملية إشراك املنظمات الدولية غري احلكومي

رية ال تأت احتماال من احلكام السياسيني، وإمنا من خالل آالف القرارات احلكيمة ذاجل

  .املستخلصة من وقفة ضمري ماليني األشخاص الذين يعملون من أجل محاية هذا العامل

أمهية املنظمات غري احلكومية يف تطوير القواعد البيئية، حيث مت النص  وقد زادت

لية على منح األفراد واملنظمات غري احلكومية حق إعالم أمانتها يف العديد من املعاهدات الدو

قواعد االتفاقية الدولية ها الدول من جراء عدم احترامها لعن كل املخالفات اليت ترتكب

 " "Barene،"بارن"واتفاقية  "ريالنتمو"احلمائية، للبيئة من بني هذه االتفاقيات بروتوكول 

  .والوسط الطبيعي يف أوروبااملتعلقة حبماية احلياة الربية 

كما طبق البنك العاملي نظام مشاركة األفراد ومنظمات غري احلكومية يف رقابة 

ن جملس اإلدارة للبنك العاملي الصادرة ع 10-93احترام القانون، من خالل توصية رقم 

  .)1(ديسمرب 22عمار والتنمية الذي أنشأ جلنة التفتيش املعتمدة يف لإل

ة على السماح لألفراد واملنظمات غري احلكومية بطرح عرائض تنص هذه التوصي

أمام جلنة مشكلة من خرباء مستقلني، لعرض أي مشكل تعرضت له حقوقهم أو مصاحلهم 

واليت مل يراع  ،يف أي عمل أو إغفال صادر عن البنك العاملي يف عملياته اخلاصة باالقتراض

ة، وبناء على هذا اإلجراء ميكن للبنك العاملي فيها البنك العاملي عوامل احملافظة على البيئ

إعادة تصحيح تصرفاته، أو أن يقوم بالضغط على احلكومات املقترضة من أجل فرض احترام 

االعتبارات البيئية، وال يعترب هذا اإلجراء ذو طابع تعويضي، وإمنا يهدف فقط إىل التدخل 

  .لدى الدول لغرض احترام القواعد واألحكام البيئية

ما تسمح اتفاقية املسؤولية املدنية عن األضرار النامجة عن النشاطات اخلطرية على ك

البيئة اليت تبناها الس األورويب، لألفراد واجلمعيات املتضررين من أفعال أو نشاطات مقامة 

  .يف دولة أخرى برفع دعوى أمام األجهزة القضائية للدولة املتسببة يف التلوث العابر للحدود

املنظمات غري احلكومية خالل العقد األخري على تعزيز تواجدها من خالل  عملت

تطوير قواعد محاية البيئة، والتأثري بصورة مباشرة يف إنتاج القواعد الدولية حلماية البيئة، وقد 

                                                 
(1)- Mario Bettati, la contribution des ONG à la formation et à l'application des normes 

international (Paris: Economia, 1986), p. 167. 
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طرح هذا املوضوع خالل اللجنة التحضريية الثالثة لندوة األمم املتحدة للبيئة 

)CNUCED( جبنيف 1991، يف سبتمرب)1(.  

ونتيجة للصعوبات اليت تواجه عملية التنسيق وتنظيم دورات ولقاءات بصفة منتظمة 

بني املنظمات غري احلكومية فإنه مت االتفاق على وضع معامل تمع دويل للمنظمات غري 

ويل للمنظمات غري احلكومية واحلركة االجتماعية داحلكومية، من خالل إنشاء جهاز 

)INGOF(مهت يف تأسيس هذا اجلهاز جمموعة من املنظمات من الشمال ، وقد سا

واجلنوب، ومن بني أهداف هذا التنظيم إحداث تنسيق دويل كاف لتفعيل دور املنظمات 

  .غري احلكومية

وهو هيئة غري حكومية جاء تأسيسه نتيجة  "جملس األرض"وكذلك مت إنشاء 

عضوا من خمتلف مناطق  21ف من ، ويتأل1992يف سبتمرب  "ريو"ـ مباشرة لقمة األرض ب

تشكل يف  "كوستاريكا"بـ " يهسان خوس"ركون فيه بصفة فردية، يقع مقره بـ العامل ويشا

  .)2(1993اجتماع له يف نوفمرب سنة  لوعقد أو 1993سنة 

إذن من خالل ما سبق نالحظ أن تطور املنظمات غري احلكومية البيئية جاء كنتيجة 

وع اهتماماا على اخلدمات العاملية هلا وتوسع أنشطتها وتنالطلب أو استجابة لتزايد 

  .يت هذه املنظمات مبكانة هامة يف النظام العامليوأهدافها، وبذلك حظ

  ل منظمات اتمع املدين العامليسياسات عم: املطلب الثاين

احلكومية ، مبهمة  أي املنظمات غري ، ضطالع منظمات اتمع املدين العامليإإن 

وجود عالقة متواصلة بينها وبني السلطات أو احلكومات  اع عن البيئة ومحايتها يتضمنالدف

اليت تعترب املسؤول املباشر عن البيئة، وغالبا ما جتد نفسها يف صراع مع هذه الدول على 

فالعالقة بني احلكومات وبني املنظمات غري احلكومية فيما  .االنتهاكات البيئية اليت قد حتصل

لبيئة، هي يف كثري من األحيان عالقة يشوا التوتر، ألن املنظمة غري احلكومية تقف يتعلق با

باملرصاد لتصرفات احلكومة وموظفيها، منتقدة وحمتجة أحيانا وفاضحة لالنتهاكات إلثارة 

اهتمامات الرأي العام احمللي والعاملي، وبالتايل فالصراع األساسي ما بني احلكومة واملنظمة 

                                                 
(1)-Mario Bettati,Op-cit,. 167 

  .سابقموقع جوزيف ناي،  -)2(
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مية، هو صراع بني املبدأ أو املصلحة، ولكن يف بعض األحيان تتعاون املنظمات غري احلكو

غري احلكومية حلماية البيئة مع النظام احلاكم يف بلدها أو النظام العاملي من أجل تعزيز احلماية 

  .للبيئة

من السياسات  باتباع العديد وتقوم املنظمات غري احلكومية يف سعيها حلماية البيئة

ثريها ونفوذها على األنظمة الداخلية للدول والنظام العاملي ككل لتحقيق أغراضها تأ لفرض

العامة لكوا ال متلك مقومات القوة مبفهومها التقليدي، األمر الذي حيتم عليها استغالل قوة 

معلوماا، أفكارها واستراتيجياا دف تعديل سياق املعلومات والقيم اليت تقوم الدول 

  :اا ضمنها وأهم هذه السياسات ما يليبرسم سياس

املعلومات القابلة أو القدرة على خلق ": Information politics" السياسة اإلعالمية-1

          .لالستخدام سياسيا بسرعة ومصداقية عالية، ومن مث توجيهها حبيث حتدث أكرب تأثري ممكن

بعض، كما أا تعد عنصرا ضروريا تربط املعلومات أعضاء املنظمات غري احلكومية بعضهم ب

 تأخذ العديد من عمليات تبادل املعلومات طابعا غري رمسيا .ذه املنظماتإلثبات فاعلية ه

لكترونية، رسائل عرب الفاكس، وتداول للكتيبات على شكل مكاملات هاتفية، رسائل إ

ت اليت ما كانت والنشرات، مثل تلك األنواع من االتصاالت تقوم بتزويد األعضاء باملعلوما

  .)1(لتوفرها هلم مصادر أخرى

لدول قدرم على التأثري من خالل قيامهم بدور ليكتسب األعضاء غري املمثلني 

املصادر البديلة للمعلومات، حبيث متكنهم هذه املعلومات من صياغة القضايا بشكل مبسط 

عل ما، حبيث يتعني على بالقيام بفالدول  وفق ملعايري الصواب واخلطأ، وذلك من أجل إقناع 

طبيعية وال  ناك مجلة من األحداث اليت ال تبدواإلطار الذي ميكن اعتباره فعاال أن يظهر أن ه

إن . عرضية وأن حيدد أيضا اجلهة أو اجلهات املسؤولة، ويبادر بتقدمي حلول منطقية مقترحة

تركة اليت غالبا ما حتقيق تلك األهداف يتطلب رسائل واضحة وقوية تتوافق مع املبادئ املش

ني، جزءا هاما من الرتاع قوى من نصائح اخلرباء الفنييكون تأثريها على سياسات الدولة أ

القضايا بدقة فهي إما فنية بشكل  صنيفالسياسي حول املعلومات يتمثل يف االنقسام حول ت

                                                 
(1  -)  Thomas Dorothy, Accountability of governments (London: Zed Books, 1993), p. 83.  
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صاص أساسي وبالتايل ختضع للدراسة من قبل خرباء مؤهلني، أو أا تدخل ضمن نطاق اخت

  .هتمام املشتركالعاملية الكربى ذات اال إحدى اجلماعات

ة يف سبيل الكشف عن املشكالت، تبذل املنظمات غري احلكومية جهودا مضني

ي أسباا وإبرازها يف الصحافة وأمام صناع السياسات، وإلضفاء املصداقية على وتقص

ى باالهتمام، ليها لتحظأن تكون موثوقة، ويعتمد عاملعلومات الصادرة عنها، حبيث جيب 

من بعض عناصر اإلثارة، حبيث  لوقت املناسب، وأال خيلوالبد أن يتم اإلعالن عنها يف ا

هري وصناع السياسات تبقى املصداقية واإلثارة أهم عناصر إستراتيجية دف إلقناع اجلما

  .بتغيري آرائهم

ايا البيئة، إذ ال فعدم التأكد من املعلومات ميثل أحد أكثر األبعاد شيوعا يف قض

ن التفسريات تتمثل الصعوبة فقط يف ندرة املعلومات، وإمنا يف كوا حتمل العديد م

على سبيل املثال، قضية الغابة االستوائية تزخر باملعلومات العلمية غري  والتأويالت إن توفرت

املوارد املؤكدة، حول دور الغابات يف تنظيم املناخ، مقدرا على التجديد، وحول قيمة 

من غري املرجح أن يتمكن علماء البيئة من اإلجابة ،البيولوجية غري املكتشفة أو املستغلة بعد 

إال بإعادة  ةعلى تلك التساؤالت، السيما أم مل يقوموا خالل بعض احلمالت األخري

ض صياغة تلك القضايا، وإثارة االهتمام حول اآلثار املترتبة عن إزالة الغابات بالنسبة لبع

  .)1(السكان، فهم بذلك يطالبون بالتحرك واإلقدام على الفعل مبعزل عن البيانات العلمية

أسهمت شبكات املنظمات غري احلكومية يف إضفاء طابع الشرعية على استخدام 

معلومات الشهادات اليت يديل ا املواطنون إىل جانب املعلومات اإلحصائية والفنية، يذكر 

يتعذر على أعضاء املنظمات   من املعلومات يبدو هاما جدا، إذلنوعنيأن االرتباط ما بني ا

حث العامة على التطلع إىل إحداث تغيري يف السياسات دون الرجوع إىل قضايا وحاالت 

 دولية للمنظمات غري احلكومية، تتبىن ذلك التوجه ذوفردية، وقد بدأت احلمالت ال

 ،السالم األخضر"قد الثمانينات، بدأت مجاعة املستويني يف التعامل مع املعلومات، خالل ع

Greenpeace" ا تتجنب إجراء حبوث صارمة حول األحداثواليت بدت يف البداية وكأ ،

                                                 
(1  -)  Thomas Dorothy, op-cit, p.85 
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اإلعالمية املثرية، بلفت األنظار إىل ضرورة عدم التالعب يف احلقائق، إذ تسهم كل من 

  .)1(ام العامةاملعلومات الفنية والشهادات الدراماتيكية يف إبراز التحرك أم

  :" Symbolic Policy"السياسة الرمزية / ثانيا

تقوم املنظمات غري احلكومية بتبويب القضايا من خالل التعرف على األحداث 

الرمزية القوية وتقدمي تفسري مقنع عنها، وهذه بدورها تصبح مبثابة عوامل مساعدة لنمو 

رمزي جزءا من عملية اإلقناع اليت وتطور شبكات املنظمات غري احلكومية، يعد التفسري ال

تقوم من خالهلا املنظمات غري احلكومية خبلق الوعي لدى العامة لتوسيع نطاق اجلماهري 

 Rigoberta "ريغوبريتا مينشو" ، لـ1992املؤيدين هلا، أدى منح جائزة نوبل للسالم لعام 

Menchu ىل رفع مستوى ، عاما للسكان األصليني، إ1993، وإعالن األمم املتحدة عام

الوعي الشعيب بأوضاع تلك الشعوب يف األمريكيتني، وقد استغلت الشعوب األصلية تزامن 

إىل القارات األمريكية  "كولومبوس"عام على الرحلة اليت قام ا  500مع مرور  1992عام 

 إلثارة العديد من القضايا ذات العالقة، األمر الذي يعد مثاال واضحا على كيفية استغالل

  .)2(األحداث الرمزية دف إعادة صياغة بعض املفاهيم حول قضية معينة

الربازيلية االستوائية  كية اليت ترتبت على احتراق الغاباتوباملثل فإن اآلثار الدراماتي

احلار، قد أسهمت يف إقناع العديد من مواطين الواليات املتحدة  1988خالل صيف عام 

ارتفاع درجات احلرارة العاملي، وإزالة الغابات  مبدى جدية وخطورة وترابط قضييت

  .ةاالستوائي

  ):Leverage politics( اسة النفوذسي/ ثالثا

املنظمات غري احلكومية باالرتقاء إىل مستوى معني من الفعالية السياسية،  تعتين

وغالبا ما يتضمن مفهوم الفعالية، التمكن من إجراء تغيري معني يف السياسات بواسطة 

، من أمثال احلكومات، مؤسسات التمويل "Target Actors"ات الفاعلة املستهدفة اجله

الدولية كالبنك الدويل، أو جهات فاعلة تتبع للقطاع مثل الشركات العاملية، بغاية حتقيق 

تغيريات يف السياسات، حتتاج املنظمات غري احلكومية إىل الضغط وإقناع الفاعلني األكثر 
                                                 

(1  -)  Thomas Dorothy, Op-cit, p.86. 

( 2)- Ibid, p. 87. 
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ند للمؤسسات األكثر قوة، لكي تكتسب تالبد أن تسوة على التأثري نفوذا الكتساب القدر

اجلماعات الضعيفة القدرة على التأثري وتصل حدودا أبعد بكثري من جمرد التأثري يف ممارسات 

الدولة بشكل مباشر، فمن خالل ضغوط مارستها هذه املنظمات، دفعت البنك الدويل عام 

ق عمله، حيث أصبح البنك الدويل يضم منظمات إىل إعادة النظر يف أهدافه وطر 1994

الدولية إىل مناقشاته فيما يتعلق جبدولة الديون، فحوايل نصف " Oxfam"غري حكومية مثل 

مشروعات األقراص اخلاصة بالبنك تتضمن بنودا وتدابري خاصة مبشاركة املنظمات غري 

البنك الدويل، ويف أحيان احلكومية، وأصبح احلوار مع هذه املنظمات جزءا أساسيا من عمل 

  .)1(كثرية تؤثر املنظمات غري احلكومية على سياساته

فاملنظمات غري احلكومية بإمكاا القيام بدور الدعاة لتحريك الرأي العام داخل كل 

دولة وعلى النطاق العاملي أيضا، للضغط على رؤساء الدول إلعطاء املوضوع أولوية يف 

  .برنامج العمل السياسي

ن تأثري املنظمات غري احلكومية كان يبدو معتمدا على تأمني احللفاء األقوياء رغم أ

يف أغلب األحيان إال أن مصداقية تلك املنظمات ما تزال تعتمد جزئيا على قدرا على تعبئة 

يف األنظمة الدميقراطية متنح  .الرأي العام عرب وسائل اإلعالم وحتريك أعضائها، والتأثري يف

التأثري على أصوات الناخبني املنظمات واسعة العضوية متيزا عن املنظمات اليت ال القدرة على 

تستقبل األعضاء يف تشكيل مجاعات الضغط اهلادفة لتغيري السياسات لذا فإنه من املرجح أن 

قدر تعداد العديد منها باملاليني، بتلك امليزة اإلضافية على يتتمتع املنظمات البيئية واليت 

  .)2(وق اإلنسانمنظمات حق

تفعيل "أما النفوذ األخالقي، فيتضمن ما يطلق عليه بعض املعلقني أحيانا مصطلح 

، والذي يتم مبوجبه دراسة سلوك األعضاء املستهدفني بإمعان ودقة، على املستوى "العار

تقوم املنظمات غري احلكومية باستخدام نفوذهم األخالقي، على افتراض أن . الدويل

م وزنا لنظرة اآلخرين اإلجيابية هلا يرتبط استعداد املنظمات غري احلكومية احلكومات تقي

لتعريض مسعة ومصداقية دولة ما للخطر إىل حد يكفل حفزها إلحداث التغيري املطلوب يف 

                                                 
(1  -) Thomas Dorothy, Op- cit, P. 90. 

(2  -)  Ibid, p. 91. 
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سياساا أو سلوكها مبدى قدرا على إثبات انتهاك تلك الدولة للمعايري الدولية، أو عدم 

تتفاوت درجة هشاشة كل دولة هلذا  ود أعلنت سابقا عن تبنيها هلا،بادئ كانت قمبالتزامها 

  .النوع من الضغوط

فالكثري من املنظمات احلكومية تدعي أا تعمل كضمري عاملي ميثل شرحية كبرية من 

مصاحل العامة تتجاوز حدود ورؤى الدول واحلكومات الفردية، وبأا ختلق أشكاال جديدة 

يه الرأي العام إىل الواجبات احلقيقية للمؤسسات واحلكومات، وال من التعامل عن طريق تبن

 Softة نيبة، ولكنها غالبا ما متتلك قوى لمتتلك املنظمات احلكومية قوى تصحيحية صل

power  تؤخذ بعني االعتبار، وهي قدرة هذه املنظمات على حتقيق أهدافها عن طريق

تذب الكثري من التابعني املنظمات جت رهيب والضغط، وألن هذهالترغيب ال عن طريق الت

واملؤيدين فإن على احلكومات أن تتعامل مع املنظمات غري احلكومية على أا قوى حليفة 

  .)1(وقوى معارضة

  :"Accountability politics"سياسة املسؤولية واحملاسبة / رابعا

واجلهات تكرس املنظمات غري احلكومية جزءا كبريا من طاقتها إلقناع احلكومات 

الفاعلة األخرى بضرورة تغيري مواقفها علنيا جتاه عدد من القضايا، لكن غالبا ما يتم التغاضي 

مكان اإلعالن إبغري ذي قيمة، حيث أنه من السهولة عن مثل ذلك النوع من التغيري باعتباره 

تذبذبة عن التغيري بالكلمات فقط، عالوة على أن احلكومات تقوم أحيانا بتغيري مواقفها امل

احلكومية  على أمل أن يكون ذلك كفيال بصرف انتباه الشعوب عنها، لذا فإن املنظمات غري

اول إحالة تلك التصرحيات العلنية إىل فرص ضمن سياسة املسؤولية واحملاسبة، فما أن تعلن حت

ه حكومة ما التزامها بأحد املبادئ، املتعلقة على سبيل املثال حبقوق البيئة، حىت تصبح هذ

املنظمات قادرة على استغالهلا، يف إبراز التباين ما بني خطاب الدولة وممارساا األمر الذي 

يبدو حمرجا للعديد من احلكومات اليت ستسعى بدورها للحفاظ على صورا أمام اجلماهري 

  .)2(بإلغاء ذلك التباين

                                                 
(1  -)  Thomas Dorothy, Op- cit, P. 63. 

(2  - )  Ibid, p. 94. 
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ع أساليب وباإلضافة إىل هذه السياسات األربع فإن املنظمات غري احلكومية تتب

  :واستراتيجيات أخرى من أجل حتقيق أهدافها العامة واملتمثلة يف

الس االقتصادي واالجتماعي التابع  مثل :املسامهة يف عمل األجهزة الدولية -1

لألمم املتحدة، من خالل الصفة االستشارية اليت حضيت ا هذه املنظمات مبوجب املادة 

، وتكون املسامهة من خالل تقدمي تقارير وشهادات من ميثاق هيئة األمم املتحدة) 71(

  .)1(وبالتايل فهي متثل أداة تنفيذية ن خالل مراقبة مدى فعالية املبادئخطية وشفوية، وم

من ميثاق األمم ) 71(وحيق للمجلس االقتصادي واالجتماعي وفقا لنص املادة 

ور اليت تدخل ضمن املتحدة أن جيري املشاورات مع املنظمات غري احلكومية يف األم

والذي مينح  1968 ماي 25املؤرخ يف  )1296(اختصاصه، ومبوجب، القرار رقم 

يوجد ملشاركة بصيغة كتابية أو شفوية، املنظمات غري احلكومية اعترافا رمسيا واحلق يف ا

منظمة غري حكومية ذات صفة استشارية ومجيعها دولية منتشرة يف كل أحناء  943حاليا 

  .)2(العامل

ميكن للمنظمات غري احلكومية  :املسامهة يف املؤمترات واملعاهدات الدولية -2

ميكنهم القيام كما  ،يف عقد االتفاقيات واملعاهدات واملؤمترات الدوليةو احلضوراملشاركة 

غط على ضبدور الدعاة لتحريك الرأي العام داخل كل دولة، وعلى النطاق العاملي أيضا لل

  .أولوية يف برنامج العمل السياسي يع البيئيةضاورؤساء الدول إلعطاء امل

اهتمامات من وميكنهم أيضا أن جيعلوا املفاوضات أكثر دميقراطية، بالتأكد 

قطاعات من السكان اليت قد ال يعطيها بعض قادة الدول اهتماما، تناقش رغم ذلك يف 

ل سياسية جديدة وسيط التغيري، وتعزيز مداخ راجلمعيات الدولية، وميكن أن يقوموا بدو

وخمتلفة من اليت مل حتصل بعد على التأييد يف األوساط البريوقراطية الدولية، وباإلضافة إىل 

أن يقوموا مبهمة الرصد لتقدمي مراجعة ) NGOs(ذلك ميكن للمنظمات غري احلكومية 

 مستقلة هامة للمعلومات اليت تقدمها حكومات الدول أو جلمع البيانات إذا تقاعست الدول

                                                 
  .623. املرجع السابق، ص: مركز اخلليج لألحباث -)1(

  .2009مارس 22:قع يوممت تصفح املو ،"املنظمات غري احلكومية وحقوق اإلنسان: "ليث زيدان -)2(

< http:/www.alhewar.org> 
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ستطيع أيضا هذه املنظمات أن تقوم بدور الوسيط أو مي التقارير املطلوبة منها، كما تعن تقد

امليسر وذلك باقتراح اإلجراءات البديلة املؤقتة واملساعدة يف تنفيذها عندما ال تؤد املعاهدات 

  .)1(إىل نتائج أو عندما ال يوجد وقت للحركة اجلماعية عندما يتضح فشل املعاهدات الرمسية

، )كويكرز(اور ل من جلنة األصدقاء العاملية للتشوعلى سبيل املثال فقد شاركت ك

، ومجعية املدافعني عن احلياة الربية يف االتفاقية )Greenpeace(ومنظمة السالم األخضر 

وكان من نتائج االتفاقية التأكيد على أمهية وضرورة  ،1992املتعلقة بالتنوع البيولوجي عام 

اون الدويل واإلقليمي والعاملي بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية والقطاع غري تعزيز التع

  .)2(احلكومي من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على حنو قابل لالستمرار

إذن من خالل عرض أهم اآلليات والسياسات اليت تستعملها منظمات اتمع 

يع القول بأن هذه املنظمات متتلك أسلحة فعالة تؤهلها ألن املدين العاملي بصفة عامة نستط

متارس نفوذا وتأثريا كبريين يف جمريات األحداث البيئية على املستوى العاملي، خصوصا فيما 

يتعلق بسياسات املعلومات وسياسات الضغط واحملاسبة والنفوذ فهي السياسات ذاا اليت 

بكل ما حتمله هذه . جمريات األحداث الدوليةتستعملها احلكومات والدول للتأثري يف 

السياسات من قيم الصراع والتعاون واملفاوضة واملساومة يف إطار صنع السياسات 

  .واألحداث الدولية بصفة عامة والسياسات البيئية بصفة خاصة

  مسامهة منظمات اتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئية العاملية: املطلب الثالث

قدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين تطورت السياسات البيئية خالل ع

كومية وجودها واستكملت أسباب نضوجها، وهكذا فرضت املنظمات البيئية الدولية احل

وإىل جانب هذه املنظمات الدولية برزت العديد من منظمات اتمع  .على الساحة الدولية

إىل فرض وجودها كمنظمات مساندة للنظام البيئي املدين العاملي غري احلكومية ساعية 

العاملي، وهو ما أدى إىل ظهور ما يعرف بشبكات املنظمات البيئية غري احلكومية، من 

خمتلف دول العامل، لتلعب أدوارا بيئية خمتلفة يف النظام البيئي العاملي، من بني هذه الشبكات 

                                                 
(1)- Reiner Grundmann, transnational environmental policy : reconstructing ozone 
(london and new york: routledge taylor and francis group, 2001), p. 168- p. 180. 

، )1992برنامج األمم املتحدة للبيئة، : الواليات املتحدة األمريكية( لقة بالتنوع البيولوجياالتفاقية املتعبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  -)2(

  .29. ص
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ناصرة للمنظمات غري احلكومية يف الدول جند الشبكة العربية للبيئة والتنمية، وشبكات امل

هاته الشبكات  مت اختيارشبكات املنظمات غري احلكومية احمللية وقد إىل  الغربية باإلضافة

كنموذج عن الدور الذي تقوم به املنظمات البيئية غري احلكومية يف محاية البيئة على مستوى 

  .)1(النظام البيئي العاملي

  :"RAED"ة للبيئة والتنمية دور الشبكة العربي/ أوال

جاءت نتيجة للحاجة املاسة إىل هيئة  )RAED(الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد 

جتمع مشل اجلمعيات األهلية يف الوطن العريب وتعرب عن آرائهم واجتاهام جتاه القضايا البيئة 

العامة هلا يف املؤمترات والتنموية احمللية واإلقليمية، كذلك تعرب عن آرائهم وتوحد املالمح 

  .الدولية، وجتاه املنظمات اإلقليمية والعاملية العاملة يف جمال البيئة والتنمية املستدامة

 "ريو"وقد نشأت الشبكة العربية للبيئة والتنمية أثناء التحضري ملؤمتر قمة األرض 

يف ذلك الوقت،  ، وسامهت بتوحيد فكر اجلمعيات األهلية العربية املشاركة يف املؤمتر1996

وقامت بدور واضح يف عرض وجهة نظرها جتاه القضايا اليت أثريت يف مؤمتر ريو، فما كان 

من ممثلي اجلمعيات األهلية يف الوطن العريب، إال أن يطالبوا باستمرارها واختاذ اخلطوات 

  .)2(اإلجرائية إلعالا، واعتراف جامعة الدول العربية ا

امت ا الشبكة العربية للبيئة والتنمية يف جمال احلوكمة البيئية من أهم األعمال اليت ق

  :ميكن اإلشارة إىل مايلي العاملية

العمل مع املنظمات الدولية والعاملية حيث حصلت الشبكة على الصفة  -1

االستشارية كمنظمة إقليمية عربية بالس االقتصادي واالجتماعي للجمعية العامة لألمم 

  .املتحدة

                                                 
تشري كلمة الشبكات تقليديا إىل علم اهلندسة االلكترونية إال أنه قد مت استخدامها مؤخرا يف جمال العمل التنموي وبالتايل : الشبكة -)1(

، والبعض اآلخر يستخدمها كنتاج Networkingلبعض يستخدمها على أا نشاط التشبيك استعملت كلمة شبكات بطرق خمتلفة، فا

والشبكة استخدمت يف هذا املطلب على أا إطار طوعي أو اختياري، تضم أفراد أو جمموعات أو  ،)Network(أو خمرجات النشاط 

ات واالتصال، ومن مث فالشبكة هي آلية لالتصال والتواصل متثل ، دف إىل تبادل املعلومات واخلرب-وبطريقة أفقية غري تراتبية-منظمات 

  .مصدرا للقوة والتأثري، وتطرح إطارا تضمانيا لتفعيل الدور وتقدمي املساندة للمنظمات غري احلكومية

  .81. ، ص)2003: الشبكة العربية للمنظمات األهلية: القاهرة( الشبكات العربية للمنظمات غري احلكومية: أماين قنديل وآخرون -)2(
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لعمل على جلب املوارد املالية واملادية لتنفيذ بعض املشروعات يف العامل وذلك ا -2

  .لتنفيذ املشروعات البيئية املقدمة من أعضائها

املشاركة حبضور منتدى اجلمعيات العربية غري احلكومية لإلعداد للقمة العاملية  -3

بيئة بغرب آسيا، والذي مت األمم املتحدة لل ، والذي نظمه برنامج)WSSD(للتنمية املستدامة 

  .2001سبتمرب  8عقده باملنامة، البحرين، 

أعمال املنتدى الثاين يف ) رائد(كما سامهت الشبكة العربية للبيئة والتنمية  -4

لشبكات واجلمعيات األهلية العربية ومنظمات الشباب والذي عقد يف عمان باململكة ل

األمم املتحدة للبيئة بغرب آسيا واملؤسسة  ، والذي نظمه برنامج2002األردنية اهلامشية 

  .)1(العامة حلماية البيئة باململكة األردنية اهلامشية، والشبكة العربية للبيئة والتنمية

متكنت الشبكة العربية للبيئة والتنمية من توفري التمويل ملشاركة أعضائها  -5

ري احلكومية جتاه قضايا ، وعرض وجهة نظر اجلمعيات غ1996 "دجيانريو ريو"حلضور مؤمتر 

ار املصادر الطبيعية، وجدلية مسألة ازدهار الشمال واحلص: لت يفاملؤمتر، هذه القضايا متث

  .اخل... الدفان العاملي، وكارثة انقراض التنوع احليوي العاملي 

  :وكان من بني نتائج املؤمتر

هذه دون حتديد ملاهية " حلاجات أقطار اجلنوب"إعطاء أفضلية رئيسية  -

  .األفضليات

  .إلزام امللوثني من حيث املبدأ بتحمل كلف تلويثهم -

بيئة األرض ستعمد إىل حتمل بعض بأن األمم املتقدمة، وقد أرهصت  اإلقرار -

  .مسؤولية إزالة ذلك اإلرهاص

  .2000حماولة خفض إصدارات ثاين أوكسيد الفحم قبل حلول عام  -

                                                 
  .87. ، مرجع سابق، صالشبكات العربية للمنظمات غري احلكوميةأماين قنديل وآخرون،  -)1(
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 102ن ديوا يف حدود مبلغ إمجايل قدره التفكري بإعفاء بعض الدول النامية م -

تريليون دوالر، شريطة أن تطبق تلك الدول، إجراءات وقائية ملناطق التأزم البيئي لديها كما 

  .)1(هو احلال بالنسبة إىل الغابات املطرية االستوائية

نتج عنه  2002نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية اجتماعا عربيا يف تونس  -6

عريب موحد يتضمن وجهة نظر املنظمات غري احلكومية للتحضري للقمة العاملية للتنمية تقرير 

  .2002نسربج يف جاها) WSSD(املستدامة 

) UNEP(برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب  مت اعتماد الشبكة من قبل -7

توسط ، وخطة عمل البحر امل)ROWA(وأيضا برنامج األمم املتحدة للبيئة بغرب آسيا 

)MAP.(  كذلك متثل الشبكة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة لغرب آسيا

)ESCWA(.  كما أن للشبكة تعاونا علميا واضحا من خالل إتباعها أسلوب الشراكة يف

طرح القضايا اإلقليمية والدولية من خالل املؤمترات وحلقات العمل اإلقليمية مع العديد من 

 Earth" "جملس األرض"، و)EU( "االحتاد األورويب"لية األخرى مثل املؤسسات الدو

Council" واالحتاد الدويل لصون الطبيعية ،)JUCN()2(.  

  :دور شبكات املناصرة العاملية للمنظمات غري احلكومية للبيئة/ ثانيا

ذا االسم ألن حمامي الدفاع عادة يترافع ملناصرة " ةشبكات املناصر"أطلق اسم 

يا أو يدافع عن قضايا وأفكار شخصية يؤمن ا، مفهوم املناصرة هنا جيذب االنتباه ملا القضا

أا عبارة عن جهات منظمة تعمل دف دعم : هو فريد بشأن الشبكات العاملية تلك

القضايا، األفكار، املبادئ وقواعد السلوك اليت تؤمن ا، وهي عادة ما تتعلق بأشخاص 

قد  الذين  صاحلهم، وأهم األعضاءمباسية اليت ال يسهل ربطها عقالنيا يؤيدون التغيريات السي

  :تتضمنهم شبكات املناصرة

  .منظمات البحث واملناصرة غري احلكومية الدولية واحمللية -

  .احلركات االجتماعية احمللية -

                                                 
. ، ص)1994( 181 املستقبل العريب، "1993املؤمتر الدويل للبحث العلمي ودوره يف محاية البيئة من التلوث : "مصطفى عدنان -)1(

160.  

  .88. ، مرجع سابق، صعربية للمنظمات غري احلكوميةالشبكات الأماين قنديل وآخرون،   -)2(
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  .املؤسسات -

  .وسائل اإلعالم -

  .ناالحتادات التجارية، منظمات محاية املستهلك واملثقفو -

  .أجزاء من املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية -

  .بعض الفروع التنفيذية أو الربملانية للحكومات -

احمللية والدولية، تلعب  )NGOs(تشري البحوث إىل أن املنظمات غري احلكومية 

دورا مركزيا يف مجيع أنواع شبكات املناصرة، إذ أا بالعادة تبادر إىل تنفيذ األنشطة، 

ارس ضغوطا على األعضاء األكثر قوة ونفوذا ليبادروا بتبين مواقف حمددة جتاه القضايا ومت

املستهدفة، كذلك تقوم بتقدمي أفكار جديدة، التزويد باملعلومات، وتشكيل مجاعات ضغط 

  .))1دف تغيري السياسات

ناصرة من أكرب املنظمات غري احلكومية النشطة يف جمال البيئة العاملية جند، صندوق م

، منظمة احلفاظ على املوارد الطبيعية، NRDCمناصرة املوارد الطبيعية ، جملس EDFالبيئة 

  ).Greenpeace(الصندوق الدويل للحياة الربية، 

حاة من الكويكرز، املستو) Greenpeace(السالم األخضر  وكذلك منظمتا

ماعي اليت شهدا فترة تطورا نتيجة النشاط االجت وأصدقاء البيئة، ومها منظمتان دوليتان

أواخر عقد الستينات ومطلع السبعينات، من انتقاد املذهب املادي والتعبري عن تقديرها 

، احتجاجها 1971عام  رووفللطبيعة، ركزت منظمة السالم األخضر اليت تأسست يف فانك

خالل عقد السبعينات على مواقع االختبارات النووية وصيد احليتان، من خالل إرسال 

ارب صغرية إىل داخل مناطق التجارب النووية األمريكية أو الفرنسية، أو يف مواجهات قو

، وبلغ عدد أعضاء هذه املنظمة حوايل ةمباشرة مع قوارب صيد احليتان اليابانية أو السوفياتي

عضوا  1333إىل وجود  1993و 1992مليونا، وأشار تقريرها السنوي لعامي  1,2

مليون من مؤيديها منتشرين  5ما يفوق   يف ثالثني دولة، معمكتب موزعني 43يعملون يف 

  .دولة 158يف 

                                                 
(1)- Debora stone, political logic (Newyork : Harbercolonze, 1988), p. 6. 
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يف الواليات املتحدة، فكانت معدة منذ  1969فتأسست عام  أما أصدقاء األرض،

منظمات تابعة  FAOلـ نات أصبحت البداية للعمل كمنظمة دولية، ومع مطلع عقد الثماني

  .1996دولة عام  54لتصل إىل  دولة، وتزايدت أعداد تلك الدول 25هلا يف 

وهناك اآلن املئات من املنظمات البيئية، حبيث باتت تشكل نسيجا غري متماسك 

من االتصاالت املتبادلة اليت تعمل من خالهلا جمموعات فرعية حمددة يف محالت معينة، لتبين 

  .البيئية مواقف حمددة جتاه القضايا البيئية وتشكيل مجاعات ضغط من أجل تغيري السياسات

ومن أشهر القضايا البيئية العاملية اليت قامت املنظمات غري احلكومية بتبنيها قمنا 

ستوائية يف األمازون الربازيلي، ومحلة البنوك قضية إزالة الغابات اإل: يتني مهاباختيار قض

ات متعددة األغراض وذلك لتوضيح التأثري التفاويت للمنظمات غري احلكومية يف تغيري السياس

  .ة العامليةيالبيئ

  :دور املنظمات غري احلكومية يف قضية إزالة الغابات االستوائية -1

خالل عقد الثمانينات، أسهم ارتفاع مستوى الوعي بالقضايا العاملية، والذي يعود 

زون والتغريات املناخية، يف إضافة بعد جديد والفضل فيه إىل املفاوضات اليت جرت حول األ

ة املتعلقة بعملية إزالة الغابات االستوائية، مع اية العقد، أصبح العديد من للمخاوف القدمي

ة اليت يعاين منها العامل الشماليني ينظرون إىل تلك املسألة باعتبارها خالصة املشكالت البيئي

يف الواليات املتحدة، ركز القائمون على محالت غابات املطر على عمليات تعبئة  الثالث

يف أوروبا واليابان، أكثر من تركيزها على أية قضايا داخل الواليات وحشد الشعوب 

  .)1(املتحدة

جزءا من قاموس املفردات اليومي ألنصار " إزالة الغابات االستوائية"أصبح مصطلح 

البيئة فقط يف مطلع عقد السبعينات، قبل ذلك، كان االهتمام مبسألة فقدان الغابات 

مل خيصص مؤمتر أمريكا الالتينية حول  .ية العادات واألعرافمن قاعدة محااالستوائية يقع ض

لساته للحديث عن أيا من ج 1968احلفاظ على املوارد الطبيعية املتجددة الذي عقد عام 

هناك مدخل إىل الغابات، إزالة الغابات، أو الغابات االستوائية يف  كما مل يكن. الغابات
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لذا  .1971-1967الذي يغطي الفترة ما بني ) IUCN(فهرس الد الثاين من نشرة الـ 

  .)1(كان ينبغي أوال التوصل إىل تسمية حمددة للمشكلة آنذاك

، يف رد فعلها 1972قضية الغابات االستوائية للمرة األوىل عام ) IUCN(تبنت 

على قرار احلكومة الربازيلية الذي يقضي باإلسراع يف عملية نشر املستعمرات واملشاريع 

ل القضية كأوىل مشاريع برناجمها حويف األمازون، كما تبنت اليونسكو تلك التنموية 

اميلو "تضمنت الرسالة واليت وجهت إىل الرئيس الربازيلي . اإلنسان واحمليط احليوي

، واليت محلت توقيعات كل من ""Emilio Garrastazu Medici "ستزو ميديسيراج

، إىل جانب رئيس Horold Coolidge"" "هارولد كوليدج"ويدعى ) IUCN(رئيس الـ 

احلاجة إىل أخذ "، إشارة إىل "Bernhard ،اردبرن"األمري اهلولندي ) WWF(الـ 

كما كان متوقعا " املشكالت البيئية اليت تنطوي عليها عمليات تنمية األمازون بعني االعتبار

  .)2(أزعجت تلك الرسالة احلكومة الربازيلية

شكل متسارع، وبتشجيع من املنظمات غري االهتمام بتلك القضية ب تنامى

، إىل جانب منظمة الواليات 1973احلكومية، قام عدد من وكاالت األمم املتحدة عام 

الوكاالت ، ممثلي احلكومات، األمريكية بتقدمي رعاية مشتركة لالجتماعات الدولية للعلماء

 ،دية يف أمريكا الالتينيةالدولية، اليت تعقد دف مناقشة اخلطوط العريضة للتنمية االقتصا

، قامت كل من 1974حبلول عام . جنوب شرق آسيايف ومناطق الغابات االستوائية الواقعة 

)IUCN ( والـ)WWF (يف أهم برنامج لصيانة املوارد "بين قضية غابات املطر االستوائية تب

  .)3("الطبيعية خالل ذلك العقد

املوارد الطبيعية بإحياء ودفع قضية قام كل من العلماء وأتباع حركة احلفاظ على 

فقدان الغابات االستوائية  احتمال" كارتر"الواليات املتحدة، واعترب الرئيس  طر يفغابات امل

، مت إضافة قطاع خاص بالبيئة واملوارد الطبيعية إىل 1977قضية عاملية هامة وحامسة يف عام 

) US-AID(وكالة اإلمناء الدويل  املنظمة األمريكية اخلارجية لفعل املساعدة، كما بدأت

                                                 
  .198. املرجع نفسه، ص -)1(

  .204. لينا محدان البالونة، املرجع السابق، ص -)2(

  .206. املرجع نفسه، ص -)3(



 89 

قام الكونغرس بعقد جلسات استماع  . تستهدف إدارة املوارد الطبيعيةترعى املشاريع اليت

، ومارست الواليات املتحدة ضغوطا على 1980حول عمليات إزالة الغابات االستوائية عام 

، لكي تقوم باختاذ )UNEP(اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعلى برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  .اإلجراءات املناسبة

، "ريغان"ا اارت تلك املبادرات يف عهد الرئيس لكن لألسف الشديد سرعان م

، ، زائريالربازيل(مثل  ،ورفضت العديد من الدول اهلامة حيث توجد الغابات االستوائية

حول  )UNEP(ـ املشاركة يف االجتماعات اليت عقدا ال) كولومبيا، فرتويال، وبورما

املوضوع بعد أن أصاب املنظمات اإلحباط إزاء النتائج احملدودة اليت أسفرت عنها جهودهم، 

بادر العديد منهم بإجراء دراسات ومفاوضات يف مطلع عقد الثمانينات حبثا عن سبل 

مع حتول تركيز احملافظني على املوارد الطبيعية من  .توسيع نطاق تأثريهمجديدة لتعزيز و

نمية الوقائية إىل التنمية املستدامة، أصبحوا حباجة إىل فهم أفضل لكيفية تفاعل السكان مع الت

يف الوقت ذاته عمل معهد املوارد العاملية، الذي كان قد مت تأسيسه حديثا آنذاك مع . الغابات

وإضافة إىل البنك الدويل، على تفعيل خطة عمل  )FAO(وأصدقاء البيئة  )UNDP(كل من 

كعام دويل  1985عام  بتخصيص )FAO(بادرت الـ ، االستوائية حول الغابات مقترحة

محلة ناجحة جدا جلمع التربعات الداعمة لقضية ) WWF( للغابات بينما أطلقت الـ

  .)1(الغابات االستوائية

واخلالصة، أسهم العقد األول من مرحلة النشاط حول الغابات االستوائية يف إجياد 

ناع السياسات الذين عملوا على إنتاج وتبادل كم هائل من شبكة من العلماء وص

املعلومات، وإدراج القضية على جداول أعمال متنوعة من املنظمات الدولية، كما عملوا 

، إىل حد ربطها على األقل تربةعلى توسيع نطاق القضية من جمرد كوا متعلقة باألشجار وال

أقرت إستراتيجية احلفاظ على البيئة الدولية  بالتعريف املتداول ملشاكل الشعوب األصلية،

باحلاجة  1980واليت مت التوصل إليها عام ) UNEP(و) WWF(و) IUCN(لكل من الـ 

إىل الدمج ما بني النقاشات الدائرة حول كل من التنمية والبيئة، كما حاولت شبكة الـ 

)IUCN (ملية ختطيط  عمن العلماء وصناع السياسات تشجيع احلكومات على اإلسهام يف
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مل تكن هناك بعد أية حماولة لكسب النفوذ وممارسته ضد األعضاء  .عقالين منطقي للموارد

  .الفاعلني املتمردين يف ذلك النظام

دور املنظمات غري احلكومية يف تغيري سياسات البنوك التنموية متعددة  -2

  :األغراض

بها، ومناهجها، ظهرت بينما حرصت منظمات احلفاظ على البيئة عن تنويع أسالي

جمموعة جديدة من األعضاء الفاعلني على الساحة، عازمة على إيصال مجيع أنواع تكتيكات 

املناصرة اليت أثبتت فعاليتها يف احلمالت البيئية يف الواليات املتحدة، إىل امليدان الدويل، يف 

املنظمات، ، بدأت جمموعة صغرية من األشخاص يف واشنطن بتشكيل شبكة من 1983عام 

  .وذلك الستهداف عملية اإلقراض يف البنوك متعددة األغراض يف الدول النامية

جاءت محلة املنظمات غري احلكومية حول إقراض البنوك متعددة األغراض، خمتلفة 

بعدم تركيزها على قضية جوهرية أساسية  ليس عن احلمالت التقليدية ألنصار البيئة، وذلك

كنون من العالقات السياسية اليت اعتقد النشطاء بأم سيتم جمموعة منعلى حمددة بل 

وقع اختيارهم على البنوك متعددة األغراض لتحقيق التغيري  .اكتساب النفوذ من خالهلا

اسة التنموية لدول العامل املطلوب املتعلق جبملة من القضايا البيئية ذات الشأن يف السي

  .)1(الثالث

انتقلت فيها اإلستراتيجية من امليدان احمللي إىل كانت تلك احلملة حالة واضحة 

الدويل، وجاء التأكيد على النفوذ بعد عقدين من الزمان استغرقتهما القضايا البيئية يف احملاكم 

يف الواليات املتحدة، حيث قام احملامون التابعون للمنظمات غري احلكومية البيئية باستخدام 

إىل جانب إجراءات أخرى، دف توسيع نطاق محاية  ناجح للفعل السياسي البيئي الوطين،

مع أواخر عقد  .نشطة الدولية للوكاالت األمريكيةالبيئة يف عدة جماالت متنوعة، مبا فيها األ

على حماولة التأثري على العمليات أكثر السبعينات كان أولئك احملامون قد بدأوا بالتركيز 

طاء الرئيسيني يف محلة البنوك متعددة األغراض من كان العديد من النش .اإلدارية والتنظيمية

من جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية " "Bruce Rich ،"بروس ريتش"فئة احملامني ومنهم 

)NRDC ( وانضم فيما بعد إىل صندوق الدفاع البيئي)EDF (را برامبلبارب"و"، 
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"Barbara Bramble "ويرد يدديف"من الفدرالية الوطنية للحياة الربية، و"، "David 

Wirth " من)NRDC(وارتزمانستيفن ش"ماء تطور اإلنسان ويدعى ، كما أدى أحد عل"، 

"Stephan Schwartzman " موعة عامبعد عودته من امليدان1984الذي انضم إىل ا ، 

  .ألطروحته العلمية يف األمازون الربازيلي اهتماما كبريا بقضايا الشعوب التقليدية العملي

ا كان النشطاء يف واشنطن يعملون على تطوير استراتيجيام، أصدرت جملة بينم

حول البنك  1985يف بريطانيا عددا خاصا يف جانفي ). The Ecologist" (عامل البيئة"

ش الذي كان دائرا آنذاك، جاء ذلك العدد شارة منها إىل انضمامها إىل النقاالدويل، يف إ

، وقد "رئيس البنك الدويل"، "Clausen ،لسيد كلوزنرسالة مفتوحة إىل ا: "حتت عنوان

حول بنوك اإلمناء متعددة  "Bruce rich ،بروس ريتش"تضمن العدد إسهامات مقدمة من 

. الربازيلي "Polonoroeste"األغراض، إىل جانب دراسات حالة اشتملت على مشروع 

أثبتت فعاليتها يف الترويج تصدرت الة الحقا جبهة النقد الراديكايل لسياسات البنك، كما 

رغم أن التركيز هنا ينصب على . حلمالت حول مشاريع البنك الدويل يف آسيا

االستراتيجيات املؤسسية للحمالت املقامة من واشنطن، إال أن تلك الة لعبت دورا هاما 

علومات حول مشاريع ومحالت يف عملية التشبيك يتجاوز يف حدود أمهيته جمرد نشر امل

  .)1(نكالب

مل يتم تنظيم محلة البنوك متعددة األغراض حول قضية إزالة الغابات االستوائية 

كما سيحاول النشطاء الذين شاركوا يف تلك احلملة التأثري بالنهاية على  .بشكل متعمد

ويف مشاريع معينة ) الطاقة، املياه، وإعادة التوطني(سياسات البنك يف عدة جماالت متنوعة 

انتقادات النشطاء لآلثار البيئية املترتبة على مشاريع البنك على آثارها على تركزت . أخرى

  .)2(ياة الربية أو املوارد الطبيعيةاإلنسان بقدر تركيزها على تأثريها على احل

، قدم "التمويلكوارث "، الذي محل عنوان 1986عام  صدريف كتيب 

ما وراء اهلجرة مشروع  ،Polonroeste""شروع الربازيلي املصفا لكل من و" وارتزمانش"

إىل املناطق األقل سكانا  "Java"" جافا"املتضمن عمليات إعادة توطني من (األندونيسي 
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مشروع مزرعة املواشي يف رمادا يف اهلند، و، مشروع سدنا)Archipelego(يف إقليم 

تدعم  أو تدمري البيئة، ت مجيع تلك املشاريع عمليات هجرة إعادة توطنيتضمن .بوتسوانا

تلك العملية التطورية االعتقاد القائل بأن تلك حاالت إحداث أضرار جسدية أو فقدان 

موارد الرزق والعيش، هي األسهل استهدافا من قبل محالت الشبكات العاملية، وليس 

واضحا أن أي محلة يتم تنظيمها دف تعزيز احملافظة على البيئة يتطلب األمر أن تكون مثل 

  .تلك

، قامت 1987نح املقدمة يف تعزيز محلة البنوك متعددة األغراض يف عام همت املأس

ا ريس"، مبطالبة كل من نادي "Charles stewart mott ،شارل ستيوارت موت"مؤسسة 

Sierra" صندوق الدفاع البيئي، معهد السياسة البيئية، منظمة أصدقاء األرض، الفيدرالية ،

ع عن املوارد الطبيعية، بإعداد خطة مخاسية للحملة، تقوم الوطنية للحياة الربية، وجملس الدفا

ر، على مدى الفترة من مليون دوال 1,8املؤسسة على أساسها بتقدمي منحة مقدارها 

لمنظمات غري احلكومية انضمت مؤسسات أخرى إىل تلك اجلهود، إال أن ل 1988-1992

  .)1( .ستراتيجيكانت مبثابة حافز قوي للنشاط اال "Mott ،موت"بادرة مؤسسة 

وخباصة البنك (كانت احلملة دف إىل تغيري سلوك البنوك متعددة األغراض 

 ،على احلد من األضرار اليت تتسبب ا مشاريعها للبيئة -على األقل–، حبيث تعمل )الدويل

يتطلب حتقيق ذلك اهلدف  .باملنفعة اإلجيابية على البشرية وعلى أن تعود تلك املشاريع

ات ضمن حلقات مشاريع البنوك، كوادرها، تنظيماا الداخلية، ونفاذيتها؛ إحداث تغيري

مبعىن مداخلها إىل املعلومات، وسعة نطاق مشاوراا مع اجلهات واألشخاص األكثر تأثرا 

بأنشطة البنك، وخللق الشعور باحلاجة ملثل تلك التغيريات، وجه القائمون على احلمالت 

  .)2(شاريع احملددةجوهرية لعدد من املانتقادات 

كانت أوىل القضايا بالنسبة للقائمني على احلمالت متمثلة يف القرض املقدم من قبل 

الربازيلي، الذي هو عبارة عن جهد يهدف  "Polonoroeste"البنك الدويل لربنامج الـ 

يطرة إىل إضفاء صفة املنطقية والعقالنية على احلركة االستعمارية اليت بدت خارجة عن الس
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، ووضعها هذا التوقيت يف زاوية 1981بدأ املشروع عام  .يف منطقة مشال غرب الربازيل

ويذكر أن أوىل االنتخابات احلرة  انتشار الدميقراطية يف الربازيل، حرجة جدا من عملية

منذ االنقالب ،تسلم أول رئيس مدين للربازيل . 1982للحكم يف الربازيل أجريت عام 

  .1985مقاليد السلطة عام  1964العسكري الذي حدث عام 

أسهمت العملية الدميقراطية يف حفز التنظيم السياسي واالجتماعي، ويف حدوث 

، وهي املنطقة اليت كان من املقرر أن Randonia""تداول أكرب للمعلومات، بالرغم من أن 

لفت عن سائر ازيلي فيها بشكل أساسي، قد ختالرب "Polonoroeste" يتم تنفيذ مشروع

ناطق الربازيل يف مجيع تلك احلسابات، إال أن حالة الضعف العام يف السيطرة السياسية قد م

د من مناطق األمازون اليت ، دخلت العدي1985حبلول عام . طال تأثريها ذلك اإلقليم أيضا

دنية لسوء احلظ، أدى ف يف السابق كمناطق أمن قومي ضمن نطاق السيطرة املكانت تصن

دوره االعتيادي كقائم على النظام يف األمازون، إىل إتاحة الفرص من  انسحاب اجليش

  .)1(راعات على األراضيحلدوث بعض حاالت العنف، حتديدا يف الص

برزت احلركة االستعمارية بشكل مفاجئ وسريع يف إقليم الشمال الغريب لـ 

"Randonia" إمتام إنشاء  خالل عقد السبعينات، نتيجة حلالة الشد املترتبة على الرغبة يف

الطريق السريع عرب الدولة، الوعود باألراضي احلرة، والدفع املترتب على ملكية األراضي يف 

 904إىل  1970عام  64من  "Randonia"اجلنوب والشمال الشرقي، ارتفع تعداد سكان 

 "Polonoroeste 2"الـ  ء، وافق البنك الدويل على متويل جزء من برنامج إمنا1985عام 

رئيسي كان املقصود ذا القرض رصف ومتهيد الطريق السريع ال ،ع بعض التحفظاتلكن م

أصر البنك كذلك . االستعماريةة التحتية االجتماعية يف املناطق عرب الدولة، والتأسيس للبني

بالرغم من علم مسؤويل  .على توافر العوامل اليت تكفل له محاية املناطق البيئية واألصلية

 تلك الربامج قد تؤدي إىل تعزيز االستيطان وتفاقم عمليات إزالة الغابات، إالالبنك بأن مثل 

ت احلكومة الربازيلية خططها دون مشاركة البنك، فإن أم برروا ذلك بأنه يف حال نفذ

  .)2(أالعواقب ستكون أسو
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متثلت جبهة النقاد األوائل الذين عربوا صراحة عن معارضتهم للقرض يف علماء 

ان الذين أدركوا التأثري املخل باالستقرار إلزالة الغابات على سكان تطور اإلنس

"Amerindian" ومل يتوقعوا من احلكومة الربازيلية احترام مطلب البنك بأن يتم تعيني ،

اإلنقاذ "، و"اإلنقاذ الثقايف"كانت منظمات احلقوق األصلية مثل  .حدود املناطق األصلية

، من بني أوائل املنظمات "شوستسماسا"، "كامربدج"نية يف وارد اإلنسا، ومركز امل"الدويل

 David ،سييفيد براد"وأصبح العامل يف تطور اإلنسان . ملؤشرات التحذيريةاليت أدركت ا

price "الذي استخدمه البنك الدويل للقيام بإعداد تقرير حول أوضاع هنود الـ 

"Nambiquara" مشروع بعد شعوره بتجاهل يف منطقة املشروع جياهر يف انتقاداته لل

، تبىن الكونغرس 1984يف ديسمرب عام . مسؤويل البنك لتنبؤاته التحذيرية امللحة واهلامة

األمريكي مجلة من التوصيات املقدمة من املنظمات غري احلكومية، دف تعزيز األداء البيئي 

ونتيجة حلملة البنوك متعددة األغراض، علق البنك الدويل مؤقتا  1985للبنك، ويف عام 

كانت تنتهك استنادا إىل احلكومة الربازيلية  "Polonoroeste"نفقاته على مشروع الـ 

شروط القرض السيما املتعلق منها بوجوب محاية املناطق الطبيعية واألصلية كانت تلك املرة 

، أرفقت جلنة التخصيص 1985سباب مماثلة، يف عام األوىل اليت يتم فيها إيقاف قروض أل

التابعة لس الشيوخ تقريرا بيئيا حاد اللهجة بوثيقة خمصصات املساعدات اخلارجية، تطالب 

فيه املدراء التنفيذيني األمريكيني لبنوك اإلمناء متعددة األغراض بالترويج لسلسلة من 

ان اهلدف من قرار البنك الدويل إنشاء قسم ك .اإلصالحات املتعلقة بتصميم وتنفيذ املشاريع

أشار رئيس  .هو صد موجة االنتقادات املتصاعدة 1987رفيع املستوى خاص بالبيئة عام 

يف خطابه الذي ألقاه يف معهد املوارد الدولية " Barber conable ،كونابل برربا"البنك 

يعد من  "Polonoroeste"أن مشروع الـ  والذي تضمن اإلعالن عن تلك التغيريات، إال

  .)1(ذلك القسم، هو العمل على إيقافهابني األمور اليت كان يهدف تأسيس 

ستوائية ومحلة البنوك متعددة األغراض جند أن من خالل قضييت إزالة الغابات اإل

املؤسسات االقتصادية العاملية كالبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل ومنظمة و احلكومات

. وذلك بتشجيعها النمو دون مراعاة للكلفة البيئية ،قد أمهلت املدخل البيئوي التجارة العاملية

دورا هاما يف التصدي لسياسات تلك احلكومات  أن املنظمات غري احلكومية قد لعبتإال 
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را خمتلفة ادوأ غري احلكومية عن هذا احلد بل لعبتواملؤسسات، ومل يتوقف دور املنظمات 

لك من خالل اإلعالم وإصدار التقارير للضغط على احلكومات يف خلق وعي بيئي عاملي وذ

  : سياساا، من ذلك أخذنا هذه النقاطريلتغي

 The" ،أصدقاء األرض"و "Green peace ،السالم األخضر"منظميت لنت عأ -1

frinds of earth 1(أن نوةأثناء تظاهرات سياتل وج(:  

ات إلغاء التعريفة اجلمركية على اف املوارد الطبيعية سريتفع نتيجة عمليرتاست -أ

املواد واملنتجات اخلشبية وبالتايل زيادة قطع الغابات، حيث قدمت بعض اإلحصاءات يف 

  :هذا الشأن من ذلك

منها  40%من الغابات يف السنوات األخرية، كما أن  80%العامل قد خسر  - ب

 14بات يف العامل هو سنة قادمة، مبعىن أن معدل قطع الغا 20أو  10ناء خالل مهدد بالف

  .مليون هكتار سنويا

مث إفريقيا  29%أكرب املناطق املعرضة للخسارة هي أمريكا الالتينية بنسبة  - ج

شركة برازيلية لصناعة  22وقد جنحت املنظمات البيئية يف إقناع . 7%مث آسيا  %19

ة املوارد األخشاب بعدم شراء األخشاب إال من تلك املسموح بقطعها يف إطار نظام إدار

ع ظاهرة التصحر خاصة إذا يولعل هذا التدهور البيئي ساهم يف توس )2(الطبيعية لألمازون

مليون هكتار من األراضي  1000بلد قد مسته هذه الظاهرة وأن  100علمنا أن أكثر من 

  .أصبحت صحراء بفعل نشاط اإلنسان غري املنظم

ري املناخي من أكثر القضايا تعقيدا تعترب املنظمات غري احلكومية البيئية أن التغ -2

وحساسية لكونه مشكلة كونية تتجاوز احلدود، وال ميكن عالجها إال بتعاون والتزام دويل 

لتقليل االنبعاثات من  "مونتريال"عندما مت التوقيع على بروتوكول  1987شامل منذ عام 

 "كيوتو"، وبروتوكول 1992 "بقمة األرض"الغازات السامة املسببة للتغري املناخي مرورا 

يف الوصول إىل االتفاق  2000 "الهاي"الذي حيدد نسبة االنبعاثات وانتهاء بفشل  1997

                                                 
  .2008نوفمرب23: مت تصفح املوقع يوم ،"2002تقرير حول املوارد الطبيعية البيئية لسنة "منظمة السالم األخضر،  -)1(
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  .331. ، ص)2003دار األهلية، : األردن( العوملة ومستقبل األرضحممد باتر، وعلى وردم،  -)2(



 96 

سبب الرفض األمريكي للتوقيع عليها وانطالقا من جتربة املعاهدات الدولية الفاشلة، ونظرا ب

ماا إذا علمنا أا دة من التزاخاصة يف ظل رب الواليات املتح لتفاقم التدهور البيئي املتزايد

فقد سارعت املنظمات غري احلكومية املعنية باجلانب  .ربع االنبعاثات العاملية للكربونتشكل 

ناقوس اخلطر وذلك استنادا للتقرير الذي  ى رأسها منظمة السالم األخضر لدقالبيئي وعل

فريق أن درجة وكانت النتائج اليت خلص هلا هذا ال )1(عامل حول التغري املناخي 426وضعه 

ات املناخية قد ريدرجة كما أن التغي 0,6احلرارة لألرض يف ارتفاع مستمر وزادت بـ 

أثرت يف العديد من األنظمة البيئية والطبيعية منها تقلص مساحات اجلليد يف األقطاب فقد 

، كما أنه ال ميكن فصل 2كلم 3250مبساحة  شمايلاارت قطعة من اجلليد يف القطب ال

راف كما رافق هذا زيادة الكوارث عن املؤثرات األخرى من تلوث واجن املناخي التغري

  .الطبيعية مثل الفياضانات واألعاصري

القضايا البيئة اليت حاولت املنظمات غري احلكومية معاجلتها على الصعيد العاملي، 

مياه، قضية تعقد األمن املائي، حيث حذرت هذه املنظمات من تراجع املنسوب العاملي لل

فعلى الرغم من أن . 2001 "بون"وانتقدت حماوالت خصخصة املاء وذلك يف مؤمتر هلا يف 

لذلك . 2,5%من سطح األرض إال أن املياه العذبة ال متثل سوى  70%طي املياه تغ

احلكومية انتقدت منظمة التجارة العاملية، والبنك الدويل باعتبار املاء خدمة  فاملنظمات غري

السوق، كما صعدت من حركات االحتجاج لفكرة املنتدى العاملي للمياه، خاضعة ملنطق 

  .)2("السويس"، و"vivendi فيفندي،: "ملياه للشركات الكربى مثلومتليك ا

الدفاع عن القضايا البيئية وتغيري عند دور املنظمات غري احلكومية  توقفمل ي

فقد كان الفضل الكبري  ذلك، تعدىالسياسات البيئية العاملية فحسب، بل إن دورها 

للمنظمات غري احلكومية يف تأسيس بعض املنظمات البيئية التابعة للنظام البيئي العاملي، وعلى 

كنموذج من تطبيقات احلوكمة البيئية ) IPCC(سبيل املثال املنظمة الدولية للتغري املناخي 

، وبرنامج )WMO(ية العاملنظمات الدولية مثل منظمة األرصاد العاملية جاء عن طريق امل

، إال أنه يتكون من فواعل ومنظمات خاصة غري حكومية، )UNEP(األمم املتحدة للبيئة 
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وخرباء وعلماء ومنظمام املهنية اخلاصة، والذين دخلوا يف حوار بناء مع ممثلي احلكومات، 

حلوار هي حيث قام هؤالء املمثلني بتقدمي تقاريرهم اخلاصة بتغري املناخ وكانت نتيجة هذا ا

  .)IPCC()1( تأسيس املنظمة الدولية لتغري املناخ

هذا املبحث جند أن ملنظمات اتمع املدين العاملي دورا كبريا يف  من خالل عرض

تغيري جمريات األحداث البيئية على املستوى العاملي حيث استطاعت أن تؤثر على بعض 

قاذ البيئة من العديد من الكوارث اليت السياسات البيئية، حيث يعود هلا الفضل الكبري يف إن

كانت ستحدث لوال تدخالت املنظمات غري احلكومية اليت كانت مبثابة مؤسسات رقابية 

ونلمس ذلك من خالل أمثلة كثرية منها محالا ضد إزالة الغابات االستوائية . وحارسة للبيئة

تغيري طابع النقاش حوهلا ومحلتها ضد البنوك متعددة األغراض، حيث بذلت جهودا معتربة ل

يف أوساط العلماء وصناع السياسات الذين كانوا قد جنحوا يف إدراج هذه القضايا على 

  .جدول األعمال يف البداية

وميكن القول أن منظمات اتمع املدين العاملي كان بإمكاا أن تقوم إىل جانب 

إدارة الشؤون البيئية العاملية لوال  القطاع اخلاص باملزيد وأن تقدم جمهودات أكرب للمسامهة يف

الصعوبات والعراقيل القانونية والسياسية واتمعية اليت تواجهها واليت سيتم التطرق إليها 

  .بالتفصيل من خالل املبحث املوايل

أبرز املشاكل والتحديات اليت تواجه القطاع اخلاص : املبحث الثالث

  يئية العامليةملي يف احلوكمة البواتمع املدين العا

ميكن القول أن مؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات اتمع املدين العاملي أصبحت 

قطاعا يف غاية األمهية يف النظام البيئي العاملي، وذلك مبا أصبح لديها من قوة ونفوذ وتأثري 

كبري يف جمريات األحداث البيئية العاملية، واإلقليمية واحمللية، حيث أصبحت حتظى اليوم 

بدعم رمسي وشعيب، كما تستحوذ على إمكانات متعددة للمسامهة يف النشاطات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية الدولية، ولكن بالرغم من االجنازات اإلنسانية والبيئية اليت حققتها 
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مؤسسات القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي إال أا تواجه مجلة من املشاكل والتحديات 

  .سية والقانونية واملادية، واتمعية اليت تعيقها على التحرك واملبادرة حمليا ودوليااملؤس

  التحديات املؤسسية والقانونية: املطلب األول

تعاين مؤسسات القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي من بعض النقائص اليت حتول 

قائص يف بعض دون قيامها بوظيفتها على أكمل وجه، ينحصر جانب من هذه الن

خصوصيات النظام القانوين الذي حيكم املؤسسات واجلمعيات فيما يتعلق بتنظيمها 

وممارستها الدميقراطية واملشاركة احلقيقية هلذه املؤسسات يف صنع القرارات السياسية يف 

  .جمال البيئة وتنفيذ براجمها

ية جمموعة من كما أنه يف الواقع تواجه املؤسسات اخلاصة واملنظمات غري احلكوم

  :املشاكل املؤسسية و القانونيةيف النظام القانوين العاملي واملتمثلة فيما يلي

كالقطاع (أن املنظمات غري احلكومية وغريها من غري ممثلي احلكومات  -1

أي أم غري معترف م قانونيا كأشخاص (، ليس هلم وجود يف نظام القانون الدويل )اخلاص

  .)1()اعتباريني

عترف إال مبمثلي الدول ذات السيادة، إال أن أي دولة ال تستطيع حماكمة دول وال ي

أخرى بالنيابة عن البيئة العاملية، كما أنه غري مسموح للمثلني غري احلكوميني باكتساب هذا 

  .)2()أي التفاوض مع الدول والوقوف أمام احملاكم الدولية(الدور القضائي 

التفصيلية لتسجيل املؤسسات اخلاصة وغري  عدم وجود قانون عاملي مبواده -2

  .احلكومية يف الشؤون الدولية، كما أنه ال توجد الئحة تنفيذية له

عدم وجود هيكل إداري وتنظيمي واضح يف هيئة األمم املتحدة يضم الفواعل  -3

  .ويشجعها وحيدد اختصاصاا، ويساهم يف متويل مشاريعها التنموية البيئية غري الدوالتية

ويف غياب إعالن عاملي عن محاية البيئة، فإن االتفاقيات البيئية النابعة من قانون  -4

املعاهدات البيئية العاملية ال يعط إرشادات إجرائية، وحتدد االتفاقية بعض القواعد األساسية 
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ولكنها تترك العديد من األسئلة بغري إجابة، وأغلب املفاوضات واملعاهدات البيئية تبدأها 

مات الدولية القائمة، ويف السنوات األخرية كان برنامج األمم املتحدة للبيئة هو احملرك املنظ

الرئيسي يف الدعوة إىل املؤمترات، حيث يكون احلق يف التصويت وصنع القرارات يف هذه 

املشاركة يف املعاهدات لكن ال  غري الدوالتيةاملؤمترات للدول فقط، حيث يسمح للفواعل 

وميكن تقدمي منوذجا ملسامهة املنظمات غري احلكومية من املؤمتر . صويتيسمح هلم بالت

" برجن"للجنة االقتصادية األوروبية اليت عقدت يف  1990التمهيدي اإلقليمي يف ماي 

خطوات غري مسبوقة للتأكد من مسامهة املنظمات " برجن"فقد اختذ منظمو دورة . بالنرويج

  .ممثلي موريتانيا وتونس وهزمت يف النهاية من جانب" سترونج"وقد عورضت توصيات 

وعلى العكس من ذلك فقد اتفق على أال يكون للمنظمات غري احلكومية أي دور 

يقدموا "تفاوضي يف أعمال اللجنة التحضريية، واألكثر من ذلك سيسمح هلم فقط بأن 

ائق ال تصدر كوث"ومذكرام ".مذكرات مكتوبة للعملية التحضريية من خالل األمانة

، واملنظمات غري احلكومية اليت مل متنح وضعا استشاريا رمسيا من الس االقتصادي "رمسية

وإذا أصبح عدد . واالجتماعي لألمم املتحدة يسمح هلا بالتحدث باختصار يف االجتماعات

طلبات التحدث كبريا جدا، فيمكن للجنة التحضريية أن تطلب من املنظمات غري احلكومية 

  .)1(نفسها جمموعات ويطلب من كل جمموعة أن ختتار متحدثا أن تشكل من

غلب املؤمترات احلديثة لصنع املعاهدات منحت املنظمات غري احلكومية نوعا من وأ

وضع املراقب وللمراقبني أنواع خمتلفة من املزايا، فمن ذلك احلق يف تقدمي أوراق ووثائق يف 

تلفة، أو حضور اجللسات كمسامهني ليس السجل، والسماح هلم بالتحدث يف اجللسات املخ

هلم حق التصويت، وإن كانت املفاوضات النهائية تتم إما يف جلسات عامة مغلقة، أو إذا 

أحضرت املنظمات غري احلكومية مثال عامال كبريا يف حتريك الرأي العام أثناء مفاوضات 

باملثل، فإن اتفاقية األوزون، ولكنها منعت من حضور بعض اجتماعات اللجنة التنفيذية، و

مل تسمح للمنظمات غري احلكومية باملسامهة يف جمموعات العمل وإن كان قد مسح " بازل"

لعبت املنظمات غري احلكومية دورا أكرب يف مفاوضات وقد  .)2(هلا حبضور اجللسات العامة

                                                 
  .62. أمحد أمني اجلمل، املرجع السابق، ص -)1(

  .63. املرجع نفسه، ص -)2(
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ألي منظمة غري حكومية مؤهلة أن تساهم على أساس  فيمكن": Citesسايتس، "معاهدة 

فقد مثلت املنظمات غري . م التصويت، إال إذا اعترض ثلث األطراف على غري احلكوميةعد

الشباب، نقابات العمال، (من مخسة قطاعات حمددة  173احلكومية مبندوبني بلغ عددهم 

  ).الصناعة، العلوم واملنظمات التطوعية

ا دورة عمل، أعقبها دورة وزارية جرت خالهل: وقد قسم املؤمتر إىل جزئني

ويف خالل دورة العمل كان ممثلوا املنظمات غري احلكومية شركاء . املفاوضات النهائية

كاملني مع مندويب الدول وقاموا بأعمال نواب الرؤساء يف اجللسات وأعدوا أوراق عمل، 

وقد انتهت دورة العمل بإقرار برنامج عمل مشترك لألداء أعد بالتعاون الكامل بني 

ة واملندوبني احلكوميني، وعلى الرغم من أن املنظمات غري احلكومية املنظمات غري احلكومي

كان هلا وضع مراقب فقط خالل الدورة الوزارية، فقد مسح هلم أن يتحدثوا يف الدورة، 

وكانوا مشتركني كمندوبني رمسيني من عشرة دول من بني األربعة والثالثني دولة األعضاء، 

ة أن يسمح للمنظمات غري احلكومية باملسامهة ، أوصت اللجن"برجن"ويف ختام مؤمتر 

الكاملة يف أعمال اللجان اإلقليمية األخرى لألمم املتحدة ويف اإلجتماعات التحضريية لـ 

  .)1("قمة األرض"

ويف اإلجتماع الثاين للجنة التحضريية تقبل أمني عام ندوة األمم املتحدة لتنمية البيئة 

)UNCED( ،" سترونجموريس" ،"Morice Strong " حبماس منوذج برجن وقد الحظ

أن جمموعة املنظمات غري احلكومية ميكنها إثراء وتعزيز مداوالت املؤمتر وعملياته " سترونج"

التحضريية، كما ميكنها أيضا أن تعمل كوسيلة هامة لتوزيع نتائج املؤمتر وحتريك الدعم 

والدويل، وقد تضمن تقرير  اجلماهريي للسياسات البيئية القوية على املستويني القومي

سترونج توصيته باملشاركة النشطة للمنظمات غري احلكومية على املستويني القومي واإلقليمي 

وقد . )UNCED()2(على منط جتربة برجن، وأن تساهم بنشاط يف مجيع جلسات عمل 

  .منحت فرصا عديدة للتحدث خالل اجتماعات اللجان واجللسات العامة

                                                 
  .61. أمحد أمني اجلمل، املرجع السابق، ص -)1(

  .62. املرجع نفسه، ص -)2(
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امللخص فإن الدول وحدها متلك سلطة التصويت رمسيا داخل  وكما يتضح من هذا

نظام األمم املتحدة لصنع املعاهدات، أما املنظمات غري احلكومية فإا منحت أدوارا كبرية 

على أساس غري منظم شاملة املشاركة يف مسؤولية إدارة جلسات العمل والتحدث ولكن 

 تتخذ فيها القرارات النهائية ولكنه ال ميكن بدون تصويت يف االجتماعات العامة الرمسية اليت

  .التنبؤ باحلقوق اليت متنح للمنظمات غري احلكومية

وقد دعم هذا الرأي أي عدم مسامهة منظمات القطاع اخلاص أو اتمع املدين يف 

صنع القرار أو التصويت، رئيس جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة حيث اقترح يف 

، أن تتاح لتنظيمات 2002يئي الوزاري العاملي يف دورته احلادية والعشرين لعام املنتدى الب

املنتدى البيئي "اتمع املدين والقطاع اخلاص فرصة عالقة أكثر مؤسسية مع جملس اإلدارة 

واألمانة عن طريق منتدى ممثلي أصحاب املصلحة، حبيث توضع يف احلسبان " الوزاري العاملي

وعمليات صنع القرارات والترتيبات التشغيلية والطبيعية " مم املتحدة للبيئةبرنامج األ"والية 

احلكومية الدولية للربنامج، وجتد مع هذه اهليئة متعددة أصحاب املصلحة قبل اجتماعات 

املنتدى الوزاري البيئي العاملي، وذلك للتباحث حول القضايا ذات االهتمام / جملس اإلدارة

ية وللتقدم بتوصيات حول هذه املوضوعات لكي تنظر فيها هذه الرئيسي للبيئة العامل

االجتماعات، وال يكون هلذه اهليئة أي دور يف صنع القرارات غري أن طرائق تطوير املنتدى 

  .)1(سيتم االتفاق عليها من طرف جلنة املمثلني الدائمني

ص إال أن رغم ازدهار وانتشار مؤسسات اتمع املدين العاملي والقطاع اخلا -5

العديد منها يتعرض لالنتقادات فيما يتعلق بطبيعة إدارا وهيمنة بعض األشخاص على 

نشاطاا أو تسخريها ألغراض شخصية، أو كوا ال ختدم اتمعات، ويتم انتقادها ورفض 

 مبادراا ومسامهاا يف العديد من املناسبات لغياب الشفافية يف اختاذ القرارات وعدم احترام

قواعد العمل اإلداري واملساءلة يف تنفيذ نشاطاا، ولذلك تتعرض هذه املنظمات يف كثري 

من األحيان للحل، أو التهميش واإلقصاء رد تعرضها لبعض االنتقادات أو الشكوك، ومن 

أمثلة ذلك رفض ضم قطاع األعمال على مائدة املفاوضات يف العديد من املؤمترات بسبب 

وجهت إليه على أساس أن بعض مصاحل قطاع األعمال ختلق منظمات غري  اإلامات اليت
                                                 

الفريق احلكومي الدويل للوزراء أو ممثليهم مقترحات رئيس جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة املطروحة للبحث من جانب " -)1(

  ).10الفقرة  UNEP/IGM/4/2(، "املعين حبسن اإلدارة البيئية الدولية
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االحتاد القومي لألراضي الرطبة الذي ترعاه صناعة : مثل(حكومية ال تبغ الربح كواجهة 

  .للسري يف برنامج عمل قطاع األعمال) البترول

  التحديات املادية: املطلب الثاين

والبيانات اخلاصة بالبيئة، أمرا مهما يعترب احلصول على رأس املال، واملعلومات 

، ألنه ال ميكن تصور حترك منظمة غري حكومية أو غري الدوالتيةوحامسا يف نشاط الفواعل 

ولعل ما يعرقل نشاط اجلمعيات الناشطة ، )1(شركات خاصة بدون قاعدة بيانية ومادية جيدة

واضحة يف جمال احلق يف  يف جمال محاية البيئة أو غريها من أجل إرساء تقاليد وممارسات

اإلعالم واإلطالع على الوثائق اإلدارية، وحق احلصول على ميزانية معتربة من رؤوس املال 

النشطة يف جمال البيئة بصفة عامة حتديات  غري الدوالتيةوعلى هذا األساس تواجه الفواعل 

علومات مادية متعلقة بضعف التمويل وحتديات مادية تتعلق بصعوبة احلصول على امل

  .والبيانات البيئية

  :حتديات تتعلق بضعف التمويل/ أوال

سواء ما تعلق بالقطاع اخلاص أو منظمات  غري الدوالتيةإن مصادر متويل الفواعل 

اتمع املدين العاملي حمدودة وضعيفة، إذ تتمثل أوىل مصادرها املالية يف اشتراكات األعضاء، 

حلكومات واجلماعات احمللية، والعائدات املرتبطة وميكن استكمال هذا التمويل من طرف ا

غري بنشاطها، واهلبات والوصايا، واملؤسسات املالية الدولية كالبنوك العاملية، إال أن الفواعل 

ال تزال تعاين من صعوبة حتصيل التمويل الكايف من هذه املصادر وذلك راجع إىل  الدوالتية

  :عدة عوامل نذكر منها

راكات األعضاء يف منظمات اتمع املدين العاملي عن طريق يتم حتديد اشت -1

التراضي، وخيتلف االشتراك عن غريه من املصادر املالية، كونه غري قابل لالسترجاع خالفا 

للحصة اليت يشارك ا املساهم يف شركة جتارية، كما يشكل االشتراك مصدرا متجددا 

من هذه املزايا لالشتراكات املالية، إال أن وعلى الرغم ، للتمويل، ويكتسي طابع الدميومة

معظم املنظمات غري احلكومية تعاين من صعوبة احلصول على االشتراكات السنوية من معظم 

                                                 
  .66. ، ص)1997مركز البحوث االجتماعية، : القاهرة( صنع السياسات البيئية يف مصرلوى شعراوي مجعة، س -)1(
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األعضاء، إال يف حاالت انعقاد االجتماعات العمومية، وغالبا ال حيضرها إال عدد حمدود من 

  .األعضاء

بالنسبة للمنظمات غري احلكومية التمويل املادي احملدود ألنشطة الشبكات  -2

عاما مل حيدث مطلقا أن مت  12فمنذ بداية إنشاء الشبكة العربية للبيئة والتنمية، وعلى مدى 

متويل ألي من أنشطتها من هيئات عربية، وطنية أو إقليمية، وازدادت القناعة بأن التمويل 

  .)1(يل إقليميجيب أن يكون من هيئات ماحنة، مع وجود صعوبة بالغة لوجود متو

ضعف التربعات واهلبات لتنفيذ الربامج البيئية، حيث أا ليست متبناة من قبل  -3

  .متخذي قرار هلم وزم السياسي واملايل، فهي تشكل مصدرا ماليا غري منتظم وغري أكيد

ال تستطيع منظمات القطاع اخلاص أو اتمع املدين العاملي من احلصول على  -4

ت أو وصايا مهما يكن شكلها، وال جيوز هلا أيضا أن تساهم يف متويلها من إعانات أو هبا

طرف الدولة وذلك حفاظا على استقالليتها وعدم إقحامها يف أي نشاط سياسي، إال يف 

حاالت استثنائية وبشروط معينة كما يف حالة احلصول على الدعم املباشر من وزارات البيئة 

ع لوزارة البيئة توافق عليه، ولكن يبقى إجناز هذا املشروع كأن تقوم مجعية ما بتقدمي مشرو

فإذا كان التمويل عاما،  حتت املراقبة طيلة إجنازه، وبالتايل تكون هنا عدم استقاللية املنظمات

سينتج عنه حتويل هذه املنظمات إىل نسبيات ثقيلة، هلذا فإن املوارد املالية العامة املمنوحة 

اون، وبالتايل ال ميكن للمنظمات استعماهلا إال يف مشاريع حمددة ستكون من خالل اتفاق تع

   .يف إطار املضامني املوجودة يف الربامج املسطرة

التمويل من قبل املؤسسات املالية العاملية ينظر إليه على أنه شيء غري سليم،  -5

ت املالية تابعة هلا، من بني اهليئا غري الدوالتيةألن ذلك قد جيعل من مؤسسات الفواعل 

الدولية جند البنك العاملي، الذي بدأ يتعامل بصفة واسعة مع املنظمات غري احلكومية منذ سنة 

، عندما بدأت هذه األخرية تقوم مبظاهرات للتعبري عن سخطها على نتائج 1985-1986

سياسة البنك، وبدل جماتها، فضل البنك االستفادة من مهنيتها من خالل متويل بعض 

من  5%ع اليت تديرها املنظمات حتت رعايته، فتطور تعامل البنك مع املنظمات من املشاري

                                                 
  .37. وناس حيي، املرجع السابق، ص -)1(
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، كما سامهت هذه 1997سنة  47%، إىل ما يزيد عن 1988جممل تعامالته لسنة 

  .)1(املنظمات يف إدخال بعض املفاهيم للبنك مثل احلفاظ على البيئة، واتمع املدين والنوع

ع اخلاص يف جمال البيئة، فبالرغم من أن القطاع ضعف التمويل من قبل القطا -6

اخلاص حيقق أرباحا معقولة، مستفيدا من البنية التحتية واإلصالحات التشريعية سواء يف 

الدول املتقدمة أو النامية، إال أن متويل القطاع اخلاص للربامج البيئية العاملية ال يزال يف حده 

يف جمال البيئة وعدم تشجيع احلكومات هذا  األدىن، وذلك بسبب ضعف االستثمار اخلاص

وكذلك عدم تشجيع البنوك على تقدمي القروض ، )2(القطاع على االستثمار البيئي

للمشروعات الصغرية، فضال عن املغاالة يف اإلقتراض احلكومي والضرائب العالية واليت حتد 

شاريع العامة االستثمارية من قدرة القطاع اخلاص على منح التمويل يف االستثمار واحتكار امل

  .)3(للقروض واملنح اخلارجية

هو البحث عن التمويل، فضرورة  غري الدوالتيةإن أهم مشكل يواجه الفواعل  -7

البحث عن رؤوس األموال بصفة دائمة من أجل تغطية املصاريف اإلدارية، التوظيف ومن 

صيص جزء من أمواهلا على خت غري الدوالتيةأجل وضع برامج وتطبيقها، جيرب الفواعل 

خصصت املنظمات غري احلكومية  1975لإلشهار والبحث عن التمويل، ففي سنة 

من  U.S.A.I.D( %3,4(األمريكية املدونة يف قائمة وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 

  ا ـإمجايل أمواهل

  

  .)4(هلذا النوع من النشاط

                                                 
مذكرة ماجستري يف العالقات الدولية، قسم العلوم " (دور ومكانة  املنظمات غري احلكومية يف العالقات الدولية"، مليكة عياد -)1(

  .164. ، ص)2003السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 

  .107. ، مرجع سابق، ص الشبكات العربية للمنظمات غري احلكوميةأماين قنديل، -)2(

  .7. ، ص2006، ماي، البيئة والتنمية، "انون رادع ومؤسسات فاعلة ووعيق"جنيب صعب،  -)3(

  .2009فيفري28: مت تصفح املوقع يوم ،"أين القطاع اخلاص"أمين الصفدي،  -)4(

> HTTP://www.thawra.alwehda.gov.sy<  
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يف سنة : أكرب من ذلك لإلشهاربعض املنظمات غري احلكومية تكرس قدرا  لكن

  .10%خصصت منظمة أطباء بال حدود  1989

وألجل احلصول على التمويل، تصور بعض املنظمات غري احلكومية العامل الثالث يف 

عدد كبري من الضحايا، حروب ال تنتهي، جرحى والجئني، باملقابل تعمل : أسوأ صورة

الء، ويتم تصوير هذه احلالة، على صيانة صورة ذلك املتطوع الذي يساعد كل هؤ

واملساعدة اليت يقدمها موظفو املنظمات غري احلكومية من خالل أفالم وثائقية دف حلث 

الناس على تقدمي اهلبات، ألن هؤالء الضحايا لن تتحسن أوضاعهم إال من خالل هذه 

 ومشاكل داخل الدول، أو تضخيم" سيناريوهات"األموال، وجلأت بعضها إىل اختالق 

املشاكل احلقيقية، دف التأثري على الرأي العام يف الدول الغربية، والتعريف بأعماهلا ومجع 

منظمة القطاع اخلاص أو منظمات اتمع املدين العاملي  خلقتالتمويالت، وبالتايل 

)OXFAM( دف التأثري على املمولني الرمسيني  1986سنة " الكومبودج"، جماعة مزيفة يف

ا يقدمون العون للحكومة املوالية للفيتنام رغم معارضة الواليات املتحدة ذلك، الذين كانو

وقد نتج عن هذه املناورات اإلساءة إىل صورة العامل الثالث لدى مواطين الدول، وكذلك 

  .)1(إىل صورة املنظمات غري احلكومية ذاا

  :البيئيحتديات تتعلق بصعوبة احلصول على املعلومات وضعف اإلعالم / ثانيا

يف قيامها بنشاطاا البيئية على  غري الدوالتيةالتحديات اليت تواجه الفواعل  لعل أبرز

املستوى العاملي صعوبة احلصول على البيانات واملعلومات البيئية، وذلك راجع إىل عدة 

  :عوامل نذكر من بينها

، ففي ضعف هامش احلرية واملشاركة وعدم احترام حق املواطنني يف اإلطالع -1

حاالت كثرية مازالت احلكومات حتجب املعلومات املتعلقة بالبيئة عن املواطنني، وتومههم 

بواسطة أجهزة اإلعالم الرمسية بأن البيئة على أفضل حال، ونالحظ ذلك على مستوى 

  .)2(حكومات الدول النامية واملتقدمة على حد سواء

                                                 
   .157. عياد مليكة، املرجع السابق، ص -)1(

  .4. ، ص2004، جويلية، البيئة والتنمية، "عاحلرية واملشاركة وحق االطال"جنيب صعب،  -)2(
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نح حق االطالع على الوثائق على الرغم من أن مصادر القانون البيئي العاملي مت

اإلدارية املتعلقة بالبيئة وأن هذا احلق مفتوح لكل شخص أو مجعية، حيث باإلمكان االطالع 

اخل، املنبثقة عن ... على امللفات والتقارير، ونتائج الدراسات واملذكرات، واحملاضر 

در مؤمتر اإلدارات، والشركات، وكل القطاعات املكلفة باخلدمة العمومية، حيث أص

لكل إنسان "إعالنا دوليا حلقوق اإلنسان البيئية، حيث جاء فيه  1972عام " استكهومل"

تأكيد على  )1("دون متييز احلق يف معرفة األبناء، واملعلومات البيئية بصورة صادقة وواقعية

ىل باإلضافة إ حق اإلنسان يف اإلعالم البيئي الذي جاء ضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

تزايد يف ) UNEP(الدور الذي لعبه اتمع الدويل وخباصة برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  .االهتمام اإلعالمي بقضايا البيئة

فبالرغم من كل ذلك فإن املعوقات اإلدارية تعرقل سريورة هذا احلق نتيجة لرفض 

وادث النووية، رغم فعلى سبيل املثال فيما خيص املعلومات املتعلقة باحل. إعطاء املعلومات

، رفضت جلنة اإلطالع على 1981مارس  01جهود بعض األطراف حملاولة دسترا، يف 

، كما "Hagueهاغ، "إيفاء معلومات عن تقرير أمن مصنع ) CADA(الوثائق اإلدارية 

، النووي ألنه ميس بأمن الدولة، "Chozشوز، "رفضت إيفاء معلومات عن تقرير مفاعل 

ضطراب لدى الرأي العام خبصوص احلق يف معرفة املواد النووية اخلطرية وحىت ال حيدث ا

 03جنراالت و 07بالواليات املتحدة مت تأسيس جلنة متخصصة يف هذا الشأن، وتتكون من 

مجعيات إيكولوجية، تعمل بالتنسيق من أجل احلصول على املعلومات  05رؤساء بلدية و

رت العديد من الصعوبات العملية بعد رفض اإلدارة الالزمة، وإبالغ املواطنني ا، لكن ظه

نشر املخطط االستعجايل وتنصيب خرباء علميني، وأصبح الغموض يشوب هذه اللجنة 

وخلفياا، أهي جلنة مراقبة وحراسة، أم جلنة إعالم وتوجيه؟ وبقي اإلشكال مطروحا حول 

  .)2(مدى احلق يف اإلعالم يف اال النووي

مات واملؤسسات املالية العاملية أو الشركات العاملية الكربى إن معظم احلكو -2

غالبا ما متتنع عن اإلفصاح عن املشاريع اليت ستقوم بإجنازها يف املستقبل، حىت ال جتد قوى 

                                                 
  .147. ص-139 .، ص)1992( 110، السياسة الدولية، "دور اإلعالم يف معاجلة قضايا البيئة"حممد سعد أبو عامود،  -)1(

rapport sur protection de la Comimssion d’accès aux documents administratifs,  -)2(

: CADA, 1997) p. 120. , (Franceent pouvant entra raadioactivepopulation en cas d’accid  
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أخرى السبيل ملعارضة إجناز هذه املشاريع، وحىت ال تستطيع تغيري سياساا املستقبلية من 

اليت كنا قد تطرقنا إليها -  1983ك متعددة األغراض مثل ذلك ما حدث يف سلوك البنو

وخباصة البنك الدويل الذي كان على وشك تقدمي قروض حلكومة الربازيل إلجناز  -سابقا

مشروع إزالة الغابات االستوائية وهو مشروع له الكثري من السلبيات والعواقب البيئية 

  .الوخيمة

سيات اليت تفطنت مبكرا إىل كما أن هناك العديد من الشركات متعددة اجلن

اخلطورة اليت ميكن أن تلعبها وسائل اإلعالم يف ديد مصاحلها بالكشف عن بعض أدوارها 

السلبية جتاه البيئة من خالل احلمالت اإلعالمية اجلادة، لذلك عمدت هذه الشركات إىل 

ل اإلعالم إنشاء مكاتب للعالقات العامة يف كافة أحناء العامل تعمل على استقطاب رجا

وحتويلهم إىل أدوات دعائية هلذه الشركات، أو باختاذ مواقف حيادية إزاء مشكالت بيئية، 

  .)1(أو استخدامهم لتضليل الرأي العام

هناك أسباب عديدة لعدم اإلشارة إىل املوضوعات البيئية العاملية يف كثري من  -3

القدرة على نشر هذه األحداث،  أجزاء العامل، أوهلا أن كثريا من وسائل اإلعالم ال متلك

فقليل من الصحفيني سبق أن دربوا بصورة كافية جلعل هذه املوضوعات املعقدة سهلة 

فهم يقبلون حتمل مسؤولية . الفهم، وثانيا، فإن وسائل اإلعالم هلا نظرة ضيقة عن رسالتها

اجلمهور نشر األحداث ولكن ال يتحملون مسؤولية تثقيف اجلمهور، وبالطبع، فإذا كان 

غري واع ألمهية التهديدات البيئية العاملية واملفاوضات، فإنه لن يكون هناك مطالبة ملثل هذه 

التغطية، ويف غياب مثل هذه املطالبة سوف تؤكد أجهزة اإلعالم أن اجلمهور غري مهتم، 

  .)2(ويف النهاية يتحول ذلك إىل نبؤة ذاتية التحقيق

  ةالتحديات اتمعي: املطلب الثالث

جند مشكالت متعلقة  غري الدوالتيةلعل أبرز التحديات أيضا اليت تواجه الفواعل 

بالبنية االجتماعية أو البنية اتمعية اليت يعيش فيها األفراد من بينها ضعف الوعي بأمهية 

املشاركة الفردية واجلماعية يف املشاكل السياسية واالقتصادية والبيئية على املستوى العاملي، 

                                                 
  .264. ، ص)1995دار الفكر العريب، : مصر( مهوم الصحافة والصحفيني يف مصرعواطف عبد الرمحان،  -)1(

  .152. أمحد أمني اجلمل، املرجع السابق، ص -)2(
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وميكن وضع صياغة مبدئية " العمل التطوعي"ضعف املواطنة العاملية، وضعف الرغبة يف أي 

  :ملفهوم التطوع حبيث يكون على النحو التايل

التضحية بالوقت أو اجلهد أو املال دون انتظار عائد مادي يوازي اجلهد "

  .)1("املبذول

  :وبتحليل هذا التعريف يتضح لنا التايل

اإليثارية من حيث أن الفرد ال يسع وراء تطوعه إىل جعل  التطوع نوعا من يتضمن

ويأخذ . سلوكه اقتصاديا مبعىن أن ما يضحي به يزيد كثريا عما حيصل عليه نتيجة التطوع 

وميكن . التطوع صورا متعددة قد تكون تربعا باملال أو تقدمي اجلهد أو التضحية بالوقت

سواء يف املنظمات البيئية للمجتمع املدين إرجاع أسباب ضعف املشاركة يف العمل التطوعي 

  :العاملي أو منظمات القطاع اخلاص إىل ما يلي

النظر بعني الريبة والشك من قبل بعض أفراد اتمع، وكذلك بعض هيئات  -1

اجلهاز احلكومي، إىل من يعملون باملنظمات الطوعية، وذلك التصاهلم مبنظمات إقليمية 

  .املايل ألنشطتهم ودولية، وتلقيهم بعض الدعم

عزوف أفراد اتمعات عن االنضمام للمنظمات الطوعية إما جهلهم بلوائحها  -2

  .أو عدم فهمهم لطبيعة عملها

مازالت فكرة الشبكات مل يتعود عليها مواطنو العديد من الدول النامية خاصة  -3

بيان صورا أو  نظرا حلداثة تارخيها، ولعدم تقدمي البعض منها أعماال واقعية تسهم يف

  .)2(إجرائية حتقق أهدافها

املناخ السياسي واالجتماعي يف اتمع الذي كثريا ما يفرض نوعا من الوصاية  -4

  .على اجلهود التطوعية

                                                 
املعهد : اإلسكندرية( املعاصرة لالستراجتيات حبوث العمل وتشخيص اتمع االجتاهات: تنمية اتمعات احملليةأمحد مصطفى خاطر،  -)1(

  .256. ، ص)2005العايل للخدمة االجتماعية، 

  .106. ، مرجع سابق، صالشبكات العربية للمنظمات غري احلكوميةأماين قنديل وآخرون،-)2(



 109 

التعقيد التنظيمي جتاه إجراءات السماح ملمارسة املتطوعني ألنشطتهم وتعدد  -5

  .جهات اإلشراف

يف سوق العمل من شأنه أن يوفر األيدي العاملة  زيادة األيدي العاملة والبطالة -6

  .الرخيصة اليت يستعاض ا عن اجلهود التطوعية

الشعور باالغتراب بني قطاعات اتمع مما ينتج عنه عدم اإلحساس باالنتمائية  -7

  .اليت تعترب من أهم احلوافز للجهود التطوعية

نظيمه يف اتمعات عدم وجود أجهزة متخصصة للتشجيع على التطوع أو ت -8

  .على املستوى العاملي

خماوف املمارسني يف اخلدمة االجتماعية من تدخل املتطوعني يف ممارستهم  -9

  .املهنية أو السيطرة على املؤسسات اليت يعملون ا

عدم النضج املهين لدى بعض املمارسني، وعدم استيعام ملفهوم املساعدة  -10

مارس يتخطى مسؤولياته وبذلك يقتل يف اتمع اجلهود التطوعية الذاتية من شأنه أن جيعل امل

  .)1(يف حتمل املسؤولية

اهتمام املمارسني بتحقيق أهداف ملموسة إلشباع حاجات اتمع كثريا ما  -11

جيعلهم يتناسون أهداف التغيري احلقيقية يف اتمع واليت ال ميكن أن تتحقق إال بعملية 

  .ادات غري الرمسية التطوعيةاملشاركة من قبل القي

افتقاد الثقة من قبل املمارسني يف قدرات وإمكانات اجلهود التطوعية خاصة  -12

  .عند العمل مع اتمعات النامية أو اليت تعيش العديد من املشكالت وال تشعر ا

  .)2(عدم التركيز على اكتشاف القيادات اتمعية وتشجيعها -13

  :جع إىل املشاركني أو املتطوعني ذام وتتمثل يفوهناك بعض العوامل تر

حماولة املتطوعني التدخل يف املمارسة املهنية، وعدم الدراية الكافية بأبعاد  -1

  .املشاركة، ووجود إطار وحدود يقف عندها املتطوع يف عملية املمارسة
                                                 

  .276. أمحد مصطفى خاطر، املرجع السابق، ص -)1(

  .273 .املرجع نفسه، ص-) 2(
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 يهدف بعض املتطوعني من وراء مشاركتهم يف أعمال املنظمات غري احلكومية -2

اكتساب مكانة اجتماعية أو إشباع ميوهلم ورغبام حىت ولو أدى ذلك إىل التضحية 

  .بأهداف املؤسسة

ال ميكن ضمان استمرارية املتطوع يف العمل باملؤسسة وميكن له أن ينسحب  -3

يف أي وقت مما جيعل املؤسسة تتخوف من إسناد بعض املسؤوليات العامة له أو امليل إىل 

  .أصال باملتطوعنيعدم االستعانة 

عدم اإلحساس باملسؤولية وانعدام االنضباط لدى بعض املتطوعني مما قد يؤدي  -4

  .إىل عرقلة جهود املنظمة

مطالبة املتطوعني ببعض االمتيازات داخل املنظمة نظري اجلهود اليت يبذلوها  -5

  .)1(للمنظمة مما خيلق جوا من الصراع بني العاملني الدائمني واملتطوعني فيها

يف  غري الدوالتيةوأبرز الصعوبات والتحديات اليت تواجه الفواعل كانت تلك أهم 

نشاطاا البيئية العاملية، وهي حتديات بإمكان القطاع اخلاص واتمع املدين التصدي هلا 

وجتاوزها، وذلك من خالل البحث عن أساليب وطرق جتعلها أكثر فاعلية وإجيابية يف 

عوامل املعرقلة لنشاطاا الواسعة، وقد يكون ذلك بالضغط على القضاء على تلك ال

حكومات الدول من أجل أن توفر هلا األطر القانونية والسياسية واالجتماعية ويئة األرضية 

واملناخ املناسب هلا، حىت تكون أكثر قدرة وفعالية يف حتقيق حوكمة بيئية عاملية جيدة تشمل 

  .القطاعات الثالث الدولة والقطاع اخلاص واتمع املدينأدوار ومسامهات وتضافر جهود 

  

  

  

  

  

                                                 
  .273. امحد مصطفى خاطر،املرجع السابق، ص -)1(
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  :خالصة الفصل

برزت القضايا البيئية على جدول األعمال الدويل ألول مرة يف أواخر القرن التاسع 

عشر، وحبلول عقد اخلمسينات من القرن العشرين أبرمت اتفاقيات عديدة يف جمال البيئة، 

ئة تطورا كبريا بعد عقد الستينات من القرن العشرين، خاصة وتطور الوعي واالهتمام بالبي

فيما يتصل مبشاكل التلوث، وانعكس ذلك يف عمليات حتويل اتفاقيات عدة خاصة بإدارة 

، عددا 1972الذي عقد عام " استكهومل"حيث وضع مؤمتر . املوارد إىل أنظمة حلماية البيئة

لى تأمني إطار لتعزيز عملية تطوير ردود من املبادئ واملؤسسات والربامج اليت ساعدت ع

وخالل عقدي السبعينات والثمانينات من القرن . دولية للمشاكل البيئية العابرة للحدود

العشرين تطورت السياسات البيئية واستكملت أسباب نضوجها حيث فرضت مؤسسات 

الدول، بصفتها القطاع اخلاص، واملنظمات البيئية غري احلكومية، وجودها جنبا إىل جنب مع 

عناصر فاعلة رئيسية يف احلوكمة البيئية العاملية، حيث لعبت أدوارا ومسؤوليات خمتلفة يف 

  :هذا اال، وذلك من خالل

  . وضع مقترحات بشأن السياسات العامة البيئية -1

حتديد مبادئ توجيهية وأدوات من أجل صناع السياسات وغريهم من  -2

 . أصحاب املصلحة

لبحث والتطوير املتعلقة بالتكنولوجيات واملعايري القيام بأعمال ا -3

 .والعمليات

 .املسامهة يف صياغة قوانني يف الشؤون البيئية  -4

 .تعزيز بناء القدرات والتوعية -5

 .تنشيط روح املسؤولية االجتماعية وتشجيع املمارسات البيئية  -6

ملية وذلك بتوجيه جبميع عناصرها تدفع إىل جتميع السياسات العا غري الدوالتيةفالفواعل  

. األنظار حنو مواضيع تفضل احلكومات جتاهلها، وبالعمل كمجموعات ضغط عرب احلدود

وضمن هذا السياق جيب على احلكومات أن تدرك أمهية هذه الفواعل وأن تنظر إليها 
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كشريك هلا يف إدارة الشؤون الدولية بصفة عامة مبا فيها الشؤون البيئية، ذلك أن شراكة 

ع القطاعات األخرى تعترب كوسيلة للحد من املشاكل وذلك من خالل العمل الدولة م

وكذلك بأن تعمل احلكومات على إزالة مجيع . اجلماعي وتقاسم املعلومات واألعباء

يف ممارستها ألنشطتها البيئية، ذلك أن  غري الدوالتيةالصعوبات والعراقيل اليت تواجه الفواعل 

كل متعددة كاملشاكل املؤسسية، والقانونية الفواعل مازالت تعاين من مشا

وبذلك فهي .باإلضافة إىل ضعف التمويل، وصعوبة احلصول على املعلومات.،واتمعية

حباجة إىل يئة األرضية األكثر مالءمة للعب أدوارها البيئية والتنموية بشكل أكثر تأثري 

  .وفعالية
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شاركة من قبل األفراد واجلماعات حاجة ماسة ملزيد من امل جيتاح العامل اليوم

 ،)الدولة( سواء كان ذلك على مستوى اتمع يشكلون اتمع العاملي، ، الذينواملؤسسات

غري الفعالة للفواعل فاملشاركة االجيابية و. أو العامل على نطاق أوسع أو جمموعة من الدول،

ولعلها امليزة  عاملية اجليدة،تعترب من املميزات األساسية للحوكمة البيئية ال ،الدوالتية

نتائج اهلامة اليت تعمل الاملميزات و اإلستراتيجية اليت تؤدي بدورها إىل حتقيق العديد من

تتمتع م والساحة العاملية اليو البيئية العاملية الستثمارها يف حتقيق أهدافها البيئية،احلوكمة 

تكمن  لكن املشكلة ال عددة،وهي متارس أنشطة بيئية مت بوجود تكوينات غري دوالتية،

حتقيق احلوكمة  أي الدور الذي تقوم به يف وإمنا هي مشكلة الفاعلية، بوجود هذه الفواعل،

 غري الدوالتيةوعملية بناء الفواعل  .دائها البيئي بشكل عامأورفع مستوى  ،البيئية العاملية

تكون هذه الدول،دول  حبيث وتفعيلها حتتاج بدورها إىل عملية بناء الدول يف حد ذاا،

وسيتم ختصيص هذا الفصل  وتتفاعل معها، غري الدوالتيةقانون ودميقراطية تلتحم بالفواعل 

ا أن تفعل من دور هذه الفواعل يف احلوكمة البيئية الربامج اليت من شأالقتراح بعض 

الشفافية  عرض برامج املشاركة يف مبحث أول،وإعداد برامج:وذلك على النحو التايل.العاملية

والنشر اإلعالمي للمعلومات يف مبحث ثاين،وإعداد برامج اإلستثمار اخلاص يف مبحث 

  .ثالث

  إعداد برامج املشاركة :املبحث األول

 غري الدوالتيةحوكمة بيئية عاملية دون إشراك الفواعل  بأن هناكستطيع القول ن ال

اص أو منظمات اتمع املدين لك مؤسسات القطاع اخلذمبا يف  يف إدارة الشؤون البيئية،

 تتم إال بتضافر جهود القطاعني احلكومي وغري احلكومي فاحلوكمة البيئية ال. العاملي

غري وعدم توفري املناخ الدميقراطي املالئم ملشاركة الفواعل  ،)غري الدوالتيةو الدولةالفواعل (

حث سيتم إبراز القيمة واألمهية هذا املب ويف .يعترب عائقا كبريا حيول دون قيام ذلك الدوالتية

ه القيمة كآلية لتفعيل دور ذد طرق وبرامج جديدة لتعزيز هاحماولة إجيالبالغة للمشاركة و

  .يف إدارة الشؤون البيئية غري الدوالتيةالفواعل 

املوجهة خنو  تشري كلمة برامج هنا إىل جمموع النشاطات واألعمال املسطرة النامجة عن العمليات احلكومية ،و:الربامج

برامج قطاع التعليم ،قطاع الصحة ،قطاع :حتقيق أهداف تنموية حمددة ،ومن أجل تطوير قطاعات خمتلفة متل

  .إخل...وقد تكون يف شكل قوانني ،لوائح ،مشاريع. إخل...البيئة
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برامج عامة تكون مسطرة من طرف احلكومة،وبرامج خاصة تكون مسطرة من طرف القطاع :والربامج نوعان

  .اخلاص

  :رية يف احلوكمة البيئية العامليةاملشاركة كقيمة حمو :املطلب األول

  إن املشاركة الشعبية أو املشاركة السياسية يف إدارة الشؤون السياسية، واالقتصادية

أصبحت مطلبا  ،غري الدوالتيةخالل تنظيمات الفواعل  واالجتماعية العاملية من

البيئية  واملنظمات عامة، ةخمتلف اهليئات الدولية بصفشروط القبول يف  أساسيني من اوشرط

وقبل  إبراز القيمة احملورية للمشاركة يف احلوكمة البيئية العاملية،يتم وس العاملية بصفة خاصة

  :املشاركة كمفهوم أساسي يف املوضوعطرق إىل تعريف وحتديد ذلك سيتم الت

  :ملشاركةتعريف ا/ أوال

فظ ألول مرة ضمن مفاهيم أو ل "Participation" لقد ظهر مفهوم املشاركة

لك من خالل عمل املسؤولني يف جماالت التنمية املختلفة نتيجة التنمية يف اية اخلمسينات وذ

وتوقعام الشخصية  االختالف الكبري بني الواقع اتمعي الذي تعيشه اتمعات املختلفة

ل املشروعات اليت خططوها أو صمموها سباب فشألا بدوره أدى إىل تعليقهم واملهنية،وهذ

 اهتمامات السكان بعيدة متاما عن تصورات املخططني واملنفذين ملشروعات التنمية، أن إىل

املشاركني من قيادات اتمع هي املتغري األساسي ىل اعتبار إستراتيجية املشاركة ووانتهوا إ

  .)1(الذي يؤدي إىل جناح أو فشل مشروعات التنمية

فهناك من اعترب  ،اركة فقد اختلفت التعاريف وتعددتص حتديد معىن املشفيما خي

وهي مكون أساسي من  الدميقراطي،مفهوم مرتبط باتمع املفتوح و أن مفهوم املشاركة هو

الرجال رأي وان يكون جلميع النساء و مكونات التنمية البشرية،كما تعين أن يكون لنا دور،

مباشر أو من خالل مؤسسات شرعية  حيام سواء بشكل يف صنع القرارات اليت تؤثر يف

ا النوع من املشاركة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية وهذ .سيطة متثل مصاحلهمو

  .)2(التعبري،وأيضا على قدرات املشاركة البناءة

                                                 
  .229 .املرجع السابق، صأمحد مصطفى خاطر،  (1) -

  .2009ماي11: يوممت تصفح املوقع  ،"املشاركة :احلكم الراشد"الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة،   -) 2(

<http:// www.pogar.org/arabic/governenance/ participation-asp>.   
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أن املشاركة تعين  حيث يرى ،"رواء زكي يونس"ا التعريف الدكتور ذويدعم ه

ويتطلب عنصر املشاركة توفر حرية  ،ووطنيا اة معا يف إبداء الرأي حمليحق الرجل واملرأ

لك هو السماح ، واهلدف من كل ذواحلريات العامة ،اجلمعيات واألحزاب لتشكي

  .للمواطنني بالتعبري عن آرائهم واهتمامام لترسيخ الشرعية

وهي  ادئ التنمية،بم ا التعريف فاملشاركة تعترب مبدأ أساسي منحسب هذ نإذ

وتكون لديه  االجتماعية تمعه،الفرد دورا يف احلياة السياسية والعملية اليت من خالهلا يلعب 

ه األهداف ومتابعتها ذوأفضل الوسائل لتحقيق ه الفرصة الن يشارك يف وضع األهداف،

  .وتقييمها

بشؤون ة األمور املتعلقة املسامهة االجيابية يف إدار إيل كما أن مفهوم املشاركة يشري

هيئات  ن تلك املسامهة قد تتوزع وفق منوذج يتخذوا تنظيم األعباء السياسية،احلكم و

وقمته اليت متثل  ته اليت متثل مجهور الناخبني،ق عليها البعض الشكل اهلرمي بقاعدخمتلفة،يطل

والبعض اآلخر يطرحه  وما بينهما تقع مستويات املشاركة املختلفة، رأس النظام السياسي،

ويف عبارة  اء سياسيا،طين ليس هلم أي نشاط وينتهي بالنشمن الذ يبدأ هيئة متصل،على 

يقوم به املواطنون العاديون بقصد  تكون املشاركة هي مرادف ذلك النشاط الذي أخرى

نظما أم م ا النشاط فرديا أم مجاعيا،سواء كان هذ التأثري يف عملية صنع القرار احلكومي،

   .)1(عاعفويا، متواصال أو متقط

فحواه أن املشاركة هي تلك العملية  آخر تعريفا ،"حممود عودة"وقد قدم الدكتور 

واليت تتيح له فرصة  اليت يلعب الفرد من خالهلا دورا يف احلياة االجتماعية والسياسية يف بلده،

اإلسهام يف وضع األهداف العامة تمعه،واقتراح أفضل الوسائل لتحقيق تلك األهداف 

  .)2(هاواجناز

املشاركة هي :"عبد اهلادي اجلوهري أن "الدكتور وكتعريف آخر للمشاركة يرى 

تلك األنشطة اليت يشارك مبقتضاها أفراد اتمع يف اختيار حكامهم ويف صياغة السياسة 
                                                 

، يف احلكم الرشيد وإستراتيجيات التغيري يف العامل النامي، "دة يف ضوء فلسفة الشراكة اتمعية املعاصرةيشالعقالنية الر"ر، نادية عيشو -)1(

   .   261.، ص)2007مكتبة اقرأ،:اجلزائر(س اجلبل حسني رأ: احملرر

، )2007دار العلوم للنشر و التوزيع،: مصر( جتارب واقعية -تفعيل - تأصيل: املشاركة الشعبية واإلصالح فت حممد الشرقاوي،ع -)2(

   .9.ص
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وهي العملية اليت تقضي بإشراك الفرد يف خمتلف  .العامة للدولة بشكل مباشر أو غري مباشر

  .)1(لسياسيمستويات العمل ا

من خالل التعاريف السابقة نستطيع استخالص العناصر األساسية اليت تقوم عليها 

  :ياملشاركة واملتمثلة فيما يل

تعن مشاركة  املشاركة الوم على جمموعة من األسس منها أن املشاركة تق -1

املستويات سية بني خمتلف أوإمنا مشاركة أفقية ور أفقية فقط أي بني أفراد من طبيعة واحدة،

  .واهليئات

جيب أن تكون املشاركة يف اختاذ القرار واسعة النطاق حبيث متس القاعدة  -2

  .وليست مشاركة الصفوة فقطالعريضة من املواطنني 

كما أن اخليارات السياسية األساسية وخطط التنمية جيب أن تشارك يف  -3

  .وضعها ومناقشتها خمتلف الشرائح من املواطنني يف اتمع

جيب أن تتضمن عملية املشاركة عملية الضبط والرقابة إىل جانب املشاركة يف  -4

  .)2(اختاذ القرار وتبادل اآلراء بني القاعدة والقمة والعكس

 أخذاملشاركة على أا  ميكن تعريفالتعاريف السابقة من خالل هذه العناصر و

يف بالبحث فيه من قبل األفراد  امهةجزء من األمور أو الشؤون السياسية واالجتماعية واملس

والتعبري بشكل واضح عن اختيارام من  النقاش حوله،ووضعه على أجندة  العمل و اتمع،

  .املخرجات النهائية أثناء عملية اختاذ القرارات وبعدها

  :ملشاركةأمهية ا/ ثانيا

 والتيةغري الدالفواعل ىل مسامهة األفراد واجلماعات والدول اليوم حباجة ماسة إ

امليزة اإلستراتيجية والقيمة احملورية اليت تؤدي رب تعت ةاالجيابيبصفة عامة فاملشاركة الفعالة و

  :نتائج اهلامة يف احلوكمة البيئية ومن هذه النتائجبدورها إىل حتقيق العديد من املميزات وال

                                                 
 رسالة دكتوراه يف التنظيمات السياسية واإلدارية، قسم العلوم السياسية،" (املشاركة  يف صنع القرار يف ليبيا" ،عبد احلكيم نايب -)1(

  .23.ص ،)2006اجلزائر، جامعة

  . 8 ص، ):2008(، العامل االستراتيجي ،"املشاركة السياسية وشروط التحول السياسي" ،نفوزي نور الدي –) 2(
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ة أمهية  يف إدارة الشؤون البيئية العاملي غري الدوالتيةتكتسب مشاركة الفواعل  -1

   :كبرية ألسباب خمتلفة

القطاع تمع املدين أومنظمات ا( لدى أصحاب املصلحة اخلارجينيأن  -أ

ها بعني االعتبار من اجل التهيئة لكسب أخذكثري من املنظورات املختلفة اليت يتعني  ،)اخلاص

مج األمم لعمل برنامج املنظمات العاملية للبيئة كربنا ،الدعم طويل األجل وواسع النطاق

  .املتحدة للبيئة

يف التصدي للقضايا البيئية من  جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة شراكإ أن - ب

إىل نطاق يتجاوز قدرات برنامج األمم املتحدة  تنه أن يوسع تغطية وتأثري االستراتيجياشأ

   .ةللبيئة احملدودة من املوارد املالية والبشري

عن الوجود  غري الدوالتيةالفواعل انب د تعوض املشاركة النشطة من جق - ج

 امليداين احملدود لربنامج األمم املتحدة للبيئة على األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية،

حيث يوجد هنالك حضور الكثري من  حيث توجد مشاكل بيئية كثرية تتطلب املعاجلة،

  .الشركاء يف الربنامج

 اخلاصة بالسياسات البيئية،بأن القرارات  يدعلى التأك املشاركة تساعد إن -2

 الحتياجات واهتمامات املواطنني يف اتمع كافة،واألولوية وختصيص املوارد تعطي األمهية 

  .)1(ستراتيجيات اإلصالحيةامة وزيادة فعالية اإلا فإا تزيد من يئة الظروف إلدلذ

املنظمات واملؤسسات و فاحلكومات. ل التكلفةتعترب املشاركة وسيلة لتقلي -3

الدولية اليت تم باإلنتاج ضمن مشروعات التنمية البيئية تستخدم املشاركة لتقليل التكلفة أو 

أي أن املشاركة ميكن أن تسهم  تقليل املغامرة يف توافر عوامل النجاح للمشاريع البيئية،

هود الذاتية يف أو القيام باجل باجيابية يف رفع جزء عن كاهل املؤسسات أو احلكومات،

  .املشروعات التنموية

                                                 
   .56 .ص سابق،الرجع امل، زهري عبد الكرمي الكايد -)1(
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 يئات الدولية على قناعة كاملة بأنأصبحت اآلن الدول املاحنة للقروض أو اهل -4

يكون من خالل القنوات  وأن ه املساعدات البدهلذ الوسيلة املأمونة لالستخدام األمثل

  .التطوعية أو القائمة على املشاركة األهلية بوصفها املستنرية احلقيقية

 واليت سوف تكون على يقني من االستخدام األمثل لصاحل اجلماهري احملتاجة

  ).وصول الدعم ملستحقيه(

ادة املشاركة وسيلة لتحقيق الفعالية للمشروعات البيئية اجلديدة يف ضوء االستف -5

  :اخلربات السابقة عن طريقمن 

  .لبريوقراطيةبيانات حقيقية من واقع اتمع واليت قد ال تتوفر لألجهزة ا -

  .حتقيق إقامة نسق عالقات سليمة يراعي قيم ومعايري اتمع -

ضمان التعاون املشترك بني املستويات املختلفة املشتركة يف مشروعات التنمية  -

  .)1(البيئية بداية من املستوى احمللي والقومي والدويل

يشة املشاركني من فنظرا ملعا ضمان حتديد جمتمعات احلاجة أو املشكلة البيئية، -6

حتديد احلاجة وحصر الكوارث أو  ،فإنه تكون القدرة أكثر علىأبناء اتمعات ملشاكلهم

  .املشاكل البيئية وتوزيع االستحقاقات

إن املشاركة تدفع املواطنني إىل املسامهة يف  عملية البناء بدافع من الشعور  -7

ندما يشارك األفراد يف صنع القرارات فع العقوبات،وليس باجلزاءات و الذايت باملسؤولية،

األمر الذي جيعلهم يقدموا أحسن اإلسهامات املمكنة  البيئية يصبحوا مسؤولني عن تنفيذها،

وجتعلهم أكثر استعدادا  وتعرب عن حاجام الفعلية، ،قرارات واقعية ألجل تنفيذها ألا

  .تقتضي به من تغريات لقبول ما

ة البيئية وسيلة فعالة لتدريب وكميف احل الدوالتية غريتعترب مشاركة الفواعل  -8

على ممارسة السلطة واحلكم بأنفسهم ، كما تعمل على تنمية قدرات  وتعليم اجلماهري

                                                 
  .233 .ص -.231 .سابق، صالرجع امل أمحد مصطفى خاطر، -)1(
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املواطنني على عملية اختاذ القرارات، وتزيد من عدد صناع القرار يف اتمع، مما يساهم يف 

  .1شاف القيادات على خمتلف املستوياتتكوين الكوادر الفعالة  يف مجيع ااالت، واكت

يستفاد من املتطوعني املنتظمني يف منظمات اتمع املدين الذين غالبا ما يكونوا  -9

من قيادات اتمع للتعبري عن مشكالته بدقة واقتراح احللول املناسبة لثقافة اتمع مبا يضمن 

  .جناح خدمات املؤسسة

املنتظمة  عمجاعات اتما رقابيا من قبل ة دورميكن أن حتقق اجلهود التطوعي -10

  .واملتكونة يف شكل مؤسسات، وحتقق األهداف اليت تتفق وحاجات اتمع

إن املشاركة تعترب من األساليب االجيابية لالستفادة من الطاقات الفتية يف  -11

  .اتمع

نظمات ، وبشكل خاص مغري الدوالتيةوبشكل أكثر أمهية جند أن الفواعل  -12

اتمع املدين ، تلعب أدوارا هامة يف تزويد اخلدمات والوظائف اليت ال يستطيع السوق 

تقدميها مثل ترويج املؤسسات اتمعية للقيم األخالقية أو املعلومات حول العناية بالبيئة من 

  .خالل مؤسسات محاية البيئة

القرارات، مثلما أن إن عملية التمثيل حتسن من املشاركة العامة يف اختاذ  -13

املشاركة العامة تعرب عن الرغبة املثالية للحوكمة الدميقراطية،لذا فان مشاركة اجلماعة تعوض 

  ).1(يعن فشل التشريعات، مثلما تطور قيمه وتعمل كمصدر حمفز للتغيري السياس

  غري الدوالتيةمج مشاركة الفواعل تعزيز برا: املطلب الثاين

ئص املشاركة والتشارك قضايا أساسية، فاحلوكمة البيئية توفر مميزات وخصا يعترب

، إال أن الظاهرة املهيمنة على غري الدوالتيةالعاملية تتطلب تضافر األدوار بني الفواعل الدولة و

الدول سواء املتقدمة أو النامية هي هيمنة احلكومة على بقية القطاعات اخلاص واتمع املدين 

غري رة إيالء األمهية والدعم وتوفري البيئة املناسبة للفواعل وهذا يعين ضرو. بشكل كبري

يف حتقيق التنمية  اتحمل مسؤولياي واملناسب كي تكون باملستوى القوحىت ت الدوالتية

ل البحث األساس يف حتقيق ذلك، وال يكون ذلك إال من خال ا تعتربحيث أ ،البيئية الشاملة
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 ،طرف الدولة أو احلكومات نمتخذة م ربامجهذه القد تكون  ،عن برامج وأساليب خمتلفة

متخذة من طرف هذه  ربامجلتفعيل دور القطاع اخلاص أو اتمع املدين أو قد تكون هذه ال

عض اإلجراءات و الضمانات السياسية اليت من وميكن اقتراح ب. نفسها غري الدوالتيةالفواعل 

  : فيما يلي يف احلوكمة البيئية العاملية غري الدوالتية لا تعزيز قيم مشاركة الفواعشأ

بإمكان احلكومات أو املنظمات احلكومية البيئية العاملية توفري البيئة الدميقراطية  -1

حبيث تسمح بإدماج ممثلي مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص وأصحاب  ،يف اتمعات

املشاركة يف رسم تلك السياسات املصاحل والفئات املعوزة واملتأثرين بالسياسات العامة من 

فبقدر توفر اجلو الدميقراطي الذي يسمح باملشاركة والتشارك بالقدر الذي . ومتابعة تنفيذها

   .)1(ميكن للحوكمة البيئية اجليدة من أن حتقق آمال اتمعات

القضائية الكافية التساع واإلدارية والسياسية و ةتوفري البنية التحتية التشريعي-2

عليه ذلك من إمكانات وقدرات  ، وما ينطويغري الدوالتيةاملشاركة للفواعل  دائرة

متطلبات، فعالية وكفاية عمليات ونشاطات ف متطورة، لتتماشى مع التحديات ومعارو

مؤسسات احلوكمة األساسية، وهذا بالضرورة يعين وجود اخلربات والطاقات البشرية ذات 

ع وتصميم األطر للسياسات العامة اليت وضبيئية املتنوعة لاملهنية العالية يف تلك ااالت ال

  .حتكم عناصر البيئة التحتية املالئمة حلركة التطوير واإلصالح

  :عادة النظر فيها على سبيل املثالمن القضايا التشريعية اليت ينبغي إ

 ة برنامج األمم املتحدةمن النظام الداخلي لس إدار )69(النظر يف مواد الفرع  -

  . )2( الدولية اليت تقصر املشاركة يف جملس اإلدارة على املنظمات غري احلكوميةللبيئة و

بصفة املراقب،موعات اليت يسمح هلا باملشاركة حيث ينبغي أن تشمل فئات ا 

مبا يف ذلك املعنيني ( ممثلي شبكات تنظيمات اتمع املديناملنظمات غري احلكومية الدولية و

التابعة للشبكات  ةأعضاء املنظمات غري احلكومية الوطنية احملليو ،)وطينعلى املستوى ال

املنظمات غري  تعاجل السياسات العامة البيئية، والعاملية ملتعددي أصحاب املصلحة اليت
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املنظمات غري ليات السياسة البيئية العاملية، واحلكومية الوطنية ذات املسامهة املعروفة يف عم

  .لدى اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة أو أي اتفاقية بيئية دوليةاحلكومية املعتمدة 

 )69(ذلك من اجل ربطها باملادة ينبغي تنقيح إجراءات االعتماد والتقييم و كما -

يسية يف تطوير بتوفري أساس لتعزيز نوعية اإلسهام املقدم من اموعات الرئاملنقحة و

  . )1(احملتملني يف التنفيذتوسيع نطاق الشركاء السياسات العامة و

من شان و .التقييم باعتبارها معربا لإلشراك العمليىل إجراءات االعتماد وبالنظر إو

يئة يف حتديد إجياد معايري تقييم موضوعة بشكل جيد أن يساعد برنامج األمم املتحدة للب

 بيئية،خربات تقنية ميكن أن تكون ذات قيمة يف تنفيذ الربامج المنظمات ذات قدرات و

سيكون من املهم بالتايل أن يساهم برنامج األمم املتحدة للبيئة يف وضع مثل هذه املعايري يف و

  .التشاور مع جلنة املمثلني الدائمني

دورا يف  غري الدوالتيةعلى اهليئات احلكومية الدولية البيئية أن جتعل للفواعل  -3

ات قبوال لتنفيذ تلك القراراحا كبريا وك من شانه أن حيقق جنن ذلأل: صنع القرارات البيئية

لذلك جيب إتاحة الفرصة لتنظيمات .ألا تكون نابعة من قناعات وآراء الفواعل املشاركني 

اتمع املدين أو القطاع اخلاص إلقامة عالقة أكثر مؤسسية مع املنظمات البيئية العاملية الرائدة 

أصحاب املصلحة حبيث توضع يف احلسبان كربنامج األمم املتحدة للبيئة عن طريق ممثلي 

الطبيعية ة برنامج األمم املتحدة للبيئة وعمليات صنع القرارات والترتيبات التشغيلية ووالي

جتتمع هذه اهليئة متعددة أصحاب املصلحة قبل اجتماعات و جاحلكومية الدولية للربنام

يا ذات االهتمام الرئيسي للبيئة االس اإلدارية املتعلقة بالبيئة،و ذلك للتباحث حول القضا

  .العاملية و التقدم  بتوصيات حول هذه املوضوعات لكي تنظر فيها هذه االجتماعات

قامت  فقد :احملافل الدوليةيف املعاهدات و غري الدوالتيةعل توسيع ادوار الفوا -4

عشرين عاما ال صنع املعاهدات البيئية على مدىمتزايد األمهية يف املصاحل غري احلكومية بدور 

وما تزال 1996وعلى سبيل املثال مشاركتها يف مؤمتر قمة األرض بريودجيانريو عام  .املاضية

وحتتاج طرق . تأكيدها رمسيا من جانب األمم املتحدةام يف حاجة إىل االعتراف ا ومسامه

  .على أوسع مدى إىل تنظيم غري الدوالتيةتأكيد اشتراك الفواعل 
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توسيع ملبكرة ملفاوضات املعاهدات تقوم اموعات غري احلكومية بوخالل املراحل ا

خالل حتليل األدلة العلمية والفنية والقانونية املستخدمة  جمال وجهات النظر اليت تبدى

وهي توسع جمال علمية املرجعة العلمية اليت جتعل  .لتشخيص مدى خطورة التهديدات البيئية

، تقوم املفاوضات ،وبدون أن تدعى أحيانا وخالل .قولةاألدلة العلمية املتضاربة مع

وصنع الصفقات املمكنة، أو العمل  جمموعات املصاحل غري احلكومية، بتقدمي مقترحات،

وجمرد وجودهم يضيف درجة من الشرعية للمعاهدات اليت تظهر يف . خلف الكواليس

تقوم ا  د اليتويف أعقاب مفاوضات املعاهدة ميكنهم أن يدعموا جهود الرص. النهاية

عها اهليئات الدولية بالضغط على الدول املخالفة بطريقة ال تستطي ةاهليئات احلكومية الدولي

     .)1(الرمسية

 صنع وال يعتقد أن املصاحل غري احلكومية جيب أن يكون هلا حق التصويت يف

، وان ه احملافل مرات قليلة يف مثل هذخذ األصوات ال يتم إالاملعاهدات الرمسية ونظرا ألن أ

اإلمجاع ضروري يف مجيع األحوال للتأكد من االرتباط اهلادف من جانب الدول املوقعة، 

، وجيب يف الواقع جتنب اخذ أصوات الوفود الرمسية أيضا،الن ةفان هذا ليس بتضحية كبري

  .ذلك ال يتسق مع جهود بناء اإلمجاع

فاوضات له تأثري أكرب على يف اجللوس إىل مائدة امل غري الدوالتيةوحق الفواعل 

رمسية للتصويت وجيب أن يكون هلم مسامهة نشطة يف صنع  قالعملية من إعطائهم حقو

  . املعاهدات البيئية لثالثة أسباب على األقل

دفع قادة الدول املشتركني يف صنع . من خالل التأثري على الرأي العامميكنهم  -أ

فلماذا إذن ال . اآلراء الداخلية بشأن أحد املوضوعات املعاهدة العاملية أن يضعوا يف اعتبارهم

إىل مائدة املفاوضات بطريقة منظمة؟ وعندما  غري الدوالتيةتأت مبجموعات الفواعل 

خذ مواقف متطرفة واالشتراك يف مواجهات عنيفة حىت أيستبعدون فإم يدفعون عادة إىل 

جزء من وفود الدول يف فلماذا ال نتجنب ذلك بدعوم للمسامهة كيستمع إليهم 

  .املؤمترات الدولية؟
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ي ميثله توقيع الدولة يعكس ارتباطا من نظرا ألمهية ضمان أن اإلمجاع الذ- ب

جانب مجيع مواطنيها وشركاا ومنظماا بتغيري سلوكهم بطريقة تتسق مع االتفاقيات 

ضع شروط نه من املعقول إشراك اكرب عدد من ممثلي هذه اموعات يف وفإ اجلديدة،

تستجيب إىل جمموعة االهتمامات اليت عربت  وإذا كانت االتفاقيات اجلديدة ال املعاهدة،

  .عنها مثل هذه اموعات فان التنفيذ يف الواقع سيحبط أو يصبح يف أفضل األحوال صعبا

ميكن موعات املصاحل غري احلكومية أن حتاسب الدول على الوعود اليت - ج

إىل الوصول إىل بيانات األرصاد ،ذلك بنجاح  ، ولكنها حتتاج ،لتأديةيف املعاهدة أعطتها

يضاف إىل ذلك أا إذا كانت ستساعد يف رصد وتنفيذ  .وتقارير الدول عن مدى التزامها

وهذا  .معاهدة فمن املعقول أن تساهم يف وضع شروط املعاهدة اليت ستساعد يف تنفيذها

وكيف ميكن أن تفسر نتائج  ما الذي حيتاج إىل قياس،و سيزيد من فهمها للمتوقع منها فعال،

  .)1(األرصاد من جانب الدول املوقعة األخرى

 صفة رمسية يف صنع املعاهدات البيئية، غري الدوالتيةالفواعل  جيب أن يكتسب دور

ولدينا حاليا مواقف مؤقتة تتضمن تفاوض أطراف املعاهدة بشان شروط انضمام املنظمات 

كما أن لدينا االستخدام . كل مرة تبدأ فيها جهود صنع معاهدة جديدةغري احلكومية يف

مثل منرب املواطنني الذي عقد على بعد أميال من  املستمر للمؤمترات غري الرمسية املوازية،

حيث أعدت صيغ مضادة أو منفصلة لكل اتفاقية إطار أو  ،"ريو"االجتماعات الرمسية يف 

ويضعف دعم   ثقة الرأي العام يف املعاهدات النهائية، نموينال  وهذا ليس منتجا، .إعالن

جمموعات املصاحل غري احلكومية للمعاهدات اليت جيب تنفيذها،وتقلل من فرص تأثري أفضل 

  .أفكار جمموعات املصاحل غري احلكومية على املفاوضات النهائية

خيالف كاملة للمصاحل غري احلكومية لن  إعطاء أدوارا استشارية ورصديةأن -5

إجراءات العمل يف األمم املتحدة وقد دعا األمني العام أن يقوم مبراجعة شاملة للطرق اليت 

  .ميكن ا ضم جمموعات املصاحل غري احلكومية رمسيا يف عملية صنع املعاهدات البيئية

جلنة تنسيق  دولية  من خالل إنشاء  غري الدوالتيةميكن تفعيل دور الفواعل -6

القطاع ن ممثلي منظمات اتمع املدين وتتكون ماملنظمات غري احلكومية تشرف على عمل  
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ويرشح املشاركون هذه املنظمة ضمن  يكون هلا نظامها الداخلي الذي سيتم وضعه، اخلاص،

لربنامج األمم املتحدة  مجلة أمور بواسطة منتديات إقليمية موازية تعقدها املكاتب اإلقليمية

بواسطة اموعات اإلطارية على املستوى   يف املنتديات اإلقليمية ويرشح املشاركون ،للبيئة

الوطين أو شبكات اموعات الرئيسية أو بواسطة اللجان الوطنية التابعة لربنامج األمم 

يف احلاالت اليت ال يوجد فيها مثل هذه لجان الوطنية للتنمية املستدامة، واملتحدة للبيئة أو ال

ميكن أن يتم ذلك أن تقوم بتسيري ترشيح املمثلني وىل احلكومات ميكن الطلب إ ،اهليئات

بتنظيم اجتماعات تضم العديد من أصحاب املصلحة تقوم باختيار ممثلني لالجتماعات 

فكل ذلك يهدف إىل تعزيز  ،يتم حتديد طرائق منفصلة لتمثيل القطاع اخلاص، واإلقليمية

  .راء حول القضايا البيئيةقدرة اهليئات غري احلكومية يف حتقيق توافق اآل

جيب أن يتم حتديد تقارير من قبل اهليئات املعنية بالبيئة بشأن احلاجة إىل إشراك  -7

حول تنقل هذه التقارير إىل املداوالت ، واتمع املدين يف عمليات السياسات العامة العاملية

تحدة للبيئة يف هذه جيب أن تكون إسهامات برنامج األمم املاإلدارة البيئية الدولية، و

حيث جيب  ،القطاع اخلاصكثف مع منظمات اتمع املدين واملناقشات قائمة على احلوار امل

املشاريع بعني االعتبار الفرص الختاذ مناهج متعددة أصحاب أن تأخذ مجيـع الربامج و

  .املصلحة

أن تتخذ إجراءات ذاتيـة وذلك مـن أجل  غري الدوالتيةبإمكان الفواعل  -8

ذلك ، وتعزيز مشاركتها يف إدارة الشؤون البيئية العاملية، ونشاطاا البيئيةتطوير أعماهلـا و

  : من خالل إتباع اإلجراءات التالية

م تنظي، لتنسيق والدوليةجلنة تكون على املستويات احمللية والوطنية وإنشاء  -أ

دف التكامل وجعـل جهود املنظمات غـري احلكومية وتعزيز الثقة والتعاون بينها ـ

  .)1(يةالتنافس إجيابيا وملصلحة املستفيد من اخلدمات وعمليات التمويل واملساعدات اإلنسان

اكة بني قواعد الشراء آلية مؤسسية لتنسيق التعاون وحتديد سبل العمل وإنش - ب

  .ل على املستويني الوطين والدويلالدواملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص و
                                                 

ملاين مذكرة األمانة العامة لالحتاد مقدمة يف الدورة السادسة واألربعون لس االحتاد الرب(، "46مج /  4البند "االحتاد الربملاين العريب،  -) 1(

إسهام الربملانات العربية يف دعم املنظمات غري احلكومية وتوسيع أدوارها يف عملية التنمية وبناء دولة املؤسسات، اجلزائر، : العريب حول

  .11.ص ،) 2005جويلية -11-12
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شبكات اتصال بني املنظمات غري احلكومية ومنظمات القطاع اخلاص إنشاء  - ج

دف بناء القدرات وتبادل  مشترك على املستويني الداخلي واخلارجي،. العاملة يف جمال

وإثارة الوعي بالقضايا  اخلربات الالزمة ووضع أولويات اتمع على جدول أعمال احلكومة،

  .الدول ذات األمهية يف منو اتمعات وتطور

العمل على تشجيع احلوار االجيايب وتعزيز الثقة املتبادلة حىت تصبح املنظمات  -د

  .غري احلكومية والقطاع اخلاص أو شبكاا جهازا استشاريا للمنظمات البيئية العاملية الرائدة

وعلى تطبيق املعايري نفسها للتعامل  حث احلكومات على عدم التمييز والتحيز، -ه

  .نظمات غري احلكوميةمع مجيع امل

من خالل التدريب  غري الدوالتيةالعمل على بناء القدرات البشرية للفواعل  -و

  .التنسيقالقيادية واستراتيجيات التفاوض ووالتأهيل وصقل اخلربات وتطوير املهارات 

وفق  غري الدوالتيةالعمل على تطوير اهليكل املؤسسي واإلداري للفواعل  -ز

  . الدميقراطيةالقواعد واملعايري

مات غري اخلريية واملنظاملشاركة يف املنظمات األهلية و تشجيع املواطنني على - ح

  .على ممارسة القواعد الدميقراطية يف تلك املنظمات كيداحلكومية بصفة عامة، والتأ

غري كانت هذه أهم االقتراحات اليت ميكن من خالهلا تفعيل دور الفواعل 

 ، إدارة الشؤون البيئية العامليةكرب يفتها بشكل أفضل ملسامهة أزيز مشاركوتع .الدوالتية

فالساحة الدولية  ،غري الدوالتيةتكمن بوجود تكوينات الفواعل  ن املشكلة الوكما رأينا فإ

 هي مشكلة الفاعلية ودعم إشراكها املشكلة وإمنا تتمتع بوجود الكثري من هذه الفواعل،

  .ورفع مستوى األداء السياسي واالجتماعي بوجه عام .يف تسيري الشؤون اتمعية كثرأ

وتعزيز مشاركتها تتضمن يف الوقت نفسه عملية  غري الدوالتيةوعملية بناء الفواعل 

إعادة بناء الدول واحلكومات حبيث تكون دول مؤسسات وقوانني يلتحم مبنظمات اتمع 

  .املدين والقطاع اخلاص ويتفاعل معها بشكل أكثر اجيابية

  النشر اإلعالمي للمعلوماتإعداد برامج الشفافية و: ملبحث الثاينا
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إن إعداد برامج الشفافية والنشر اإلعالمي للمعلومات يعترب أمرا  يف غاية األمهية 

يتم لذلك  يف إدارة الشؤون البيئية العاملية، غري الدوالتيةلزيادة فعالية ونشاط الفواعل 

اليب، والطرق والربامج، اليت بإمكاا أن تزيد من توفري ختصيص هذا املبحث ملعرفة أهم األس

  .غري الدوالتيةالزمة لعمل الفواعل لالبيانات واملعلومات ا

   أمهية الشفافية واملعلومات يف احلوكمة البيئية العاملية: املطلب األول

، غري الدوالتيةتعترب كل من الشفافية واملعلومات حجر الزاوية لعمل الفواعل 

ضوع على أصحاب السلطة اخلفبهما يتحتم ال ميكن القيام بأي عمل اجيايب،  مافبدو

وهم أصحاب السلطة السياسية أو املالية أو  ،عن أعماهلم للمحاسبة أو لتحمل املسؤولية

وقبل . والقطاع اخلاص ،اتمع املدينالسلطة أي املسؤولني يف احلكومة،و غريها من أشكال

جيدر بنا أن نتطرق أوال إىل من الشفافية واملعلومات وي عليها كل د األمهية اليت تنطيأكت

  .املعلوماتمفهوم حتديد مفهوم الشفافية و

  ":Transparency" تعريف الشفافية /أوال

  : البعض منها اريف بشان الشفافية وحناول ذكرتعددت التع

تظم املناإلفصاح ، حيث يتطلب على حق املواطن يف أن يعرفالشفافية يقوم مفهوم 

ما يفترض أن يقوم به املسؤولون واألجهزة، وما تقوم به هذه األجهزة عن املعلومات الكافية 

كما تنعكس أيضا يف إمكانية الوصول للمعلومات اخلاصة حبقوق  .فعال، وعن هوية املسؤول

ري املواطنني، واخلدمات اليت حيق هلم احلصول عليها وكيفية احلصول عليها، باإلضافة إىل توف

     .)1(نئح املتوقع أن يلتزم ا املواطنومعلومات من اللوا

صداقيتها حيث تعرف وهناك من يربط مفهوم الشفافية بقرارات احلكومات وم

القرارات واختاذها يف بعض األحيان مفتوحة للفحص من جعل األفعال و"الشفافية على أا 

وأحيانا حىت املؤسسات  ،اتمع املدينو طرف إدارات أخرى معروفة كالربملان،

  .)2("اخلارجية

                                                 
: احملررغيري يف العامل النامي، يف احلكم الرشيد واستراتيجيات الت، "لحكم الرشيديف التأسيس ل دور اتمع املدين"كحيل مصطفى،  -)1(

   . 179 .ص، )2007مكتبة إقرأ، : اجلزائر(حسني رأس اجلبل 

  . 255 .ص سابق،الرجع امل نادية عيشور، -)2(
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توفر املعلومات الدقيقة يف وقتها وفسح اال أمام اجلميع ":كما تعين الشفافية أيضا

لالطالع على املعلومات الضرورية واملوثقة مما يساعد يف اختاذ القرارات الصاحلة يف جمال 

سياسة املالية والنقدية واالقتصادية أمهية املعلومات اإلحصائية عن ال إبرازو السياسات العامة،

املؤسسات ، واعتبار احلكومة ووأمهيتها يف ترشيد السياسات االقتصادية بشكل عام،

حيث جيب أن  االقتصادية العامة واخلاصة مثل البنوك املصدر الرئيسي هلذه املعلومات،

  .)1("تنشرها بعالنية وبصفة دورية

وقامت  الفساد يف العامل مصطلح الشفافية،وقد استخدمت اجلهات املهتمة مبكافحة 

ة دون تالعبات والتصرف بطريقة مكشوف تشري إىل تقاسم املعلومات،عملية نه بتعريفه على أ

هلم بالكشف عن املبادئ حيث أا تسمح  دورا مهما يف األنظمة،أو غموض، وهي تلعب 

ذه األخطاء وتفاديها وبالتايل القدرة على املعاجلة السريعة هل .اليت وقعتواألخطاء 

  .)2(مستقبال

والربنامج  من بني اجلهات اليت قامت بتعريف الشفافية جند منظمة الشفافية الدولية،

التزام اإلدارة "حيث تعرف منظمة الشفافية الدولية الشفافية بأا  اإلمنائي لألمم املتحدة،

وهي أيضا  .اللتزام باإلعالمبتزويد اجلمهور باملعلومات الكافية عن إدارة الشؤون العامة وا

الوثائق املتعلقة بإدارة الشؤون واملعلومات و حق الوصول واالطالع واحلصول على البيانات،

 واملداوالت اإلدارية، وحق الوصول واالطالع على اجتماعات ومداوالت احلكومة، العامة،

وحق  دارية،وحق تسيب القرارات اإل وحق الوصول والرؤية لالماكن العامة املرفقية،

وحق معرفة طرق  الوصول واالطالع على عناصر الذمة املالية لكبار السياسيني واإلداريني،

  .)3("املساءلة العامة لإلدارة عن أخطائها برامجو

                                                 
 حسني: احملرر ،يف احلكم الرشيد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي، "واقع متطلبات احلكم الراشد يف الوطن العريب" سني بوجرة،اي -)1(

   .356 .ص، )2007مكتبة إقرأ، : اجلزائر(رأس اجلبل 

: احملرريف احلكم الرشيد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي، ، "متطلبات اإلدارة الرشيدة و التنمية يف الوطن العريب"كمال بلخريي، -)2(

   .408 .، ص)2007مكتبة إقرأ، : اجلزائر(حسني رأس اجلبل 

 .2009ماي20: يوم، مت تصفح املوقع "2003تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام " الدولية،منظمة الشفافية  -)3(

<http://ar.wikipedia.org.wiki/>   
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حيث يعرف  ،الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدةهذا التعريف قريب من تعريف 

والتزام اإلدارة بإشراك  شكل مباشر،إتاحة احلصول على املعلومات ب" :الشفافية على أا

املواطنني يف إدارة الشؤون العامة،اليت متارسها اإلدارة لصاحل وحلساب املواطنني مع االلتزام 

الصادقة  باختاذ كافة اإلجراءات والتدابري اليت تضمن تزويد املواطنني بالبيانات واملعلومات

وإعالن  ومداوالا، ،اوموازنا ومشروعاا، وأعماهلا، ،عن كافة خططها وأنشطتها

مساءلة اإلدارة عن أوجه القصور أو كيفية األسباب الواقعية والقانونية الدافعة هلا وتوضيح 

املخالفة و إقرار حقا عاما باالطالع والوصول غري املكلف ملعلومات ووثائق اإلدارة كأصل 

خصوص ضمان الشفافية يف كما يقع على عاتق اإلدارة ذات االلتزامات السابقة يف  عام،

  اع ـإدارة منظمات اتمع املدين وإدارة املرافق العامة اخلدمية أو االقتصادية اليت يديرها القط

  

تلك اليت تتمتع بوصف احتكاري قانوين أو فعلي أو تلك اليت تتلقى دعما ماليا من  اخلاص،

  .)1("الدولة

الوضوح التام يف اختاذ القرارات  من خالل التعاريف السابقة جند أن الشفافية تعين

عرضها على اجلهات املعنية مبراقبة أداء احلكومة نيابة عن والسياسات وورسم اخلطط 

تعين توفري ة للمحاسبة واملراقبة املستمرة، أو الشعب وخضوع املمارسات اإلدارية والسياسي

م املقروءة واملكتوبة ووضوحها وإعالا وتداوهلا عرب مجيع وسائل اإلعال ةاملعلومات الالزم

والتصرف بطريقة مكشوفة وعالنية،كما تتضمن الشفافية وضوح التشريعات واملسموعة 

ودقة األعمال املنجزة داخل التنظيمات وإتباع تعليمات وممارسات إدارية واضحة وسهلة 

  .الوصول إىل اختاذ قرارات على درجة كبرية من الدقة والوضوح

  :تعريف املعلومات/ ثانيا

وهي  املعلومات من املصطلحات اليت تكاد تفقد وزا الداليل من كثرة االستعمال،

صعبة املراس،حيث أن مجيع التعاريف اليت ذكرت يف املعلومات ال و من الكلمات املراوغة

تكون مقبولة عند  وهذه التعريفات قد تعرب بشكل كبري عن آراء ووجهات نظر أصحاا،

                                                 
 .2009ماي18: يوممت تصفح املوقع  ،"2003 تقرير الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لعام"الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة،  -)1(

 <http:// www.wikipedia.org/wiki/>   
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وفيما يلي حماولة لتوضيح جمموعة من  البعض اآلخر، مرفوضة عندبعض التخصصات و

  :التعاريف للمعلومات

  :تعريف املعلومات لغويا -1

وهي مادة غنية  ،)علم(املعلومات من حيث مدلوهلا اللغوي مشتقة من املادة اللغوية 

 واإلرشاد، واليقني والوعي واإلدراك، كالعلم واإلحاطة ببواطن األمور، من املعاين، بالكثري

واملعرفة،والتعليم  املعامل، وحتديد والتيسيري، والتميز، والشهرة، واإلعالم،

 ،)1(غري ذلك من األمور املتصلة بوظائف العقل إىل...والتعلم،والدراية

وهذه الكلمة االجنليزية مشتقة  ،هي املقابل االجنليزي لكلمة معلومات،"Iinformation"و

يتم إيصاله أو  يف األصل عملية االتصال أو ما تعين اليت كانت ،"informato" من الالتينية

  .تلقيه

  :تعريف املعلومات اصطالحا -

كما وردت يف بعض املعاجم ملصطلح املعلومات  فيما يلي بعض التعريفات

  :واملوسوعات

يشري مصطلح املعلومات إىل البيانات اليت متت معاجلتها لتحقيق هدف معني أو 

أو  أي البيانات اليت تصبح هلا قيمة بعد حتليلها، ،القرارات عمال حمدد ألغراض اختاذالست

وتوزيعها  ،اواليت ميكن تداوهلا وتسجيلها ونشره ،أو جتميعها يف شكل ذي معىن تفسريها،

   .) 2(يف صورة رمسية أو غري رمسية

  .واملعلومات هي املقومات اجلوهرية يف أي نظام للتحكم

ذلك الشيء الذي يغري من احلالة " :ى أاعل "حشمت قاسم"كما يعرفها الدكتور 

البيانات املصاغة بطريقة :"أوهي.)3( )اخل...القارئ أو املشاهد أو املستمع(املعرفية للمتلقي 

  .)1("هادفة لتكون أساسا الختاذ القرار

                                                 
  ..45ص ،) 1990العريب للنشر والتوزيع، :القاهرة(  تكنولوجيا املعلومات وصناعة االتصال اجلماهريي حممود علم الدين، -(1)

        .47. املرجع نفسه، ص - )2(
   .25.، ص)1990دار غريب، : القاهرة( مدخل لدراسة املكتبات وعلم املعلوماتقاسم حشمت،  -)3(
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من خالل هذه التعاريف نستطيع تعريف املعلومات على أا جمموعة البيانات 

قد مت حتليلها،وهي تلك املضامني اليت تتصل باملواضيع أو  والدالالت واملعارف اليت

شيء فاملعلومات إذن توضح مفهوم ال .الظواهر،وتساعد املهتمني بالتعرف عليها والعلم ا

  .وتبني استخداماته ووظائفه وخصائصه،وتعطيه قدره، وتوضح مساته 

يانات هي املادة اخلام فالب وجتدر اإلشارة إىل أن هناك فرق بني البيانات واملعلومات،

 )خمرجات النظام( أما املعلومات فهي ناتج تشغيل البيانات ،)مدخالت النظام( للمعلومات

حيث يقوم املستخدم بإدخال البيانات فيتم تشغيلها وترتيبها وإجراء بعض العمليات عليها 

  .للحصول على معلومة هلا معىن وقيمة وفائدة

  :غري الدوالتيةومات لعمل الفواعل ملعلأمهية الشفافية وتوفري ا/ ثالثا

بيئية عاملية  يعتمد بشكل أساسي على توفر عنصر الشفافية  إن بناء حوكمة

ن توفر املعلومات يعترب موردا أساسيا  أل واملعلومات للتخطيط للمستقبل بشكل سليم،

ة على ويف املقابل نقص املعلومات له انعكاسات سلبي لوضع االستراتيجيات ووضع اخلطط،

فمن مقاييس تقدم األمم القدرة على جماراة التطوير  .ة التنموية البيئية يف اتمعاتالعملي

وتربز األمهية الكبرية للمعلومات وحتقيق  .الكبري واملؤهل يف جمال املعلومات واستخداماا

  :العناصر التاليةمن خالل  غري الدوالتيةالشفافية بالنسبة لعمل ونشاط الفواعل 

فهي تتيح  إن الشفافية تسهم يف تقاسم املعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، -1

وبالتايل قد  ن جيمعوا معلومات حول هذه القضية،أيف قضية بيئية ما  غري الدوالتيةللفواعل 

ذلك  ويف محاية مصاحلهم ومصاحل اتمع، م دورا حامسا يف الكشف عن املساوئيكون هل

فواعل فرصة االطالع مباشرة على العمليات واملؤسسات واملعلومات أن الشفافية تتيح هلذه ال

  .)2(وتوفر هلم  معلومات كافية تساعدهم على فهمها املرتبطة بالسياسات البيئية،

إن الشفافية تعترب عامال أساسيا لتحقيق مساءلة احلكومات والدول من قبل  -2

فالشفافية واملساءلة مفهومان  املتخذة، بشان السياسات العامة البيئية غري الدوالتيةالفواعل 

 وما ففي غياب الشفافية ال ميكن أن تكون هناك مساءلة، مترابطان يعزز كل منهما األخر،

                                                                                                                                               
  .  18.، ص) 2001مركز اإلسكندرية للوثائق الثقافية و املكتبات، : اإلسكندرية( نظم املعلومات و احلاسب اآليلي سامل، شوق -)1(

  .16.، ص)2007كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،: عمان( اإلدارة بالشفافيةسعيد علي الراشدي،  -) 2(
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لذا فان أمهية الشفافية تكمن يف أا قناة  .قيمة ةكون للشفافية أياك مساءلة فلن تمل يكن هن

بذلك أداة هامة حملاربة الفساد وهي  ،تصال بني أصحاب املصلحة واملسؤولنيمفتوحة لال

 ربامجاملعايري والوالقواعد لألنظمة و التعليمات و حيث تتطلب الكشف عن خمتلف القوانني

 ربامجبشكل عام لإلقرار عمليا باملساءلة واحملاسبة يف حالة عدم احترام أو مراعاة تلك ال

  .)1(والقواعد

وإفصاحها عن كل  الدوالتيةغري إن توفر عنصر الشفافية يف منظمات الفواعل  -3

كل ذلك يزيد من مصداقية تلك  ومصادر متويلها، الشخصيات اليت تتعامل معها،أنشطتها و

وبالتايل يزيد من مصداقية أعماهلا ويساعد على حتقيق التوصيات الواردة يف  الفواعل،

مجيع ااالت  وهذا يؤثر باإلجياب على العمل األساسي هلا والنشاط املنتظر منها يف تقاريرها

  .وااالت البيئية بصفة خاصة ،الجتماعية واالقتصادية بصفة عامةالسياسية وا

حيث  تعمل الشفافية على ترسيخ قيم التعاون وتضافر اجلهود ووضوح النتائج، -4

  .تتم احملاسبة على التجاوزات بشكل مجاعي من خالل اختاذ قرارات مجاعية

 توفر املعلومات الدقيقة يف مواقيتها وإفساح اال كما رأينا فان الشفافية تعين -5

مما يساعد يف اختاذ القرارات  رية واملوثقة،الضرو أمام اجلميع لالطالع على املعلومات

العامة، وتربز أمهية توفر املعلومات اإلحصائية عن  ةالناجحة يف جمال السياسات البيئي

  .)2(كل عام يف تصويب السياسات العامةالسياسات بش

 ،غري الدوالتيةكان هذا فيما خيص أمهية الشفافية بصفة خاصة يف عمل الفواعل 

يف احلوكمة البيئية العاملية  غري الدوالتيةوفيما خيص أمهية املعلومات بالنسبة لعمل الفواعل 

  :يفتكمن فيما يل

ن جودة ، ألغري الدوالتيةتكتسي املعلومات أمهية كبرية يف عمل الفواعل  -1

رات اليت تتخذ يف مجيع املستويات اإلدارية تتوقف على مدى توافر املعلومات اليت القرا

على األمهية والقيمة املتميزة  ،"Lamberton"، "المربتون"وقد عرب  حيتاجها متخذو القرار،

                                                 
  .19.املرجع نفسه، ص -)1(

، حلقة دراسية من إعداد طلبة السنة الرابعة، فرع إدارة لية املستدامةالنشاط العمومي احمللي و التنمية احملاملدرسة الوطنية لإلدارة،  - )2( 

  .53.، ص 2007/ 2006حملية، 
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جند أن كل منظمة " :اليت تنطوي عليها املعلومات بالنسبة لعملية اختاذ القرارات عندما قال

ختاذ قرارات فريدة ومصريية ولتحقيق أعلى معدالت الكفاءة واالبتكار فان مرغمة على ا

واختزاا واالستفادة قرارات يدفع لالهتمام باملعلومات حبيث يصبح توفريها اختاذ مثل هذه ال

  .)1("منها نشاطا استثماريا أساسيا

 نشاطهايزيد من قدرا وقوة  غري الدوالتيةإن توفري املعلومات لدى الفواعل  -2

فاقدر الناس على التخطيط والتعامل مع األشياء هو من ميتلك املعلومات بشىت صورها 

فبقدر ما حيوزه األشخاص أو اجلماعات أو الدول من معلومات بقدر ما يكونوا  وأشكاهلا،

يف جمال العمل  غري الدوالتيةوهو ما يعزز من نشاط الفواعل  قوة واقدر على التصرف، أكثر

 .)2(ى املستويات الداخلية واخلارجية للدولالبيئي عل

غري فسح اال أمام تداوهلا بطريقة مباشرة أمام الفواعل إن توفري املعلومات و -3

 ،يعد من أهم الركائز اليت متكنها من مواكبة التطور والتقدم يف كافة ااالت ،الدوالتية

أكان ذلك يف جمال احلصول على  سواء ،املالفة إىل أثر ذلك يف توفري الوقت واجلهد وإضا

يف اختاذ  غري الدوالتيةبالتايل سيسهل عمل الفواعل ، واملعلومات أم نقلها أم حفظها

  .دابري الالزمة ملواجهة املشاكل والطوارئ البيئية بصفة سريعة وفعالةالتاإلجراءات و

من  يةغري الدوالتاملعلومات أهم املصادر اليت ميكن للفواعل تعد البيانات و -4

عكس قواعد حيث من خالهلا ت ،الضغط على السياسات العامة للحكوماتخالهلا التأثري و

فمن خالل املعلومات اهلامة حول القضايا البيئية اليت متلكها  ، ،التفاوضاملساومة والتوفيق و

هذه الفواعل ميكنها أيضا حتويل املطالب إىل قضايا هامة تستحق االهتمام من قبل صانعي 

  .)3(اسة العامةالسي

                                                 
، احلكم الرشيد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي، يف "إدارة املعرفة ودورها يف إرساء قواعد احلكم الرشيد"كمال بطوش،  -)1(

  .371.، ص)2007مكتبة اقرأ، : اجلزائر(حسني رأس اجلبل :راحملر

  .2009ماي25: يوممت تصفح املوقع  ،"أمهية املعلومات"يوسف القصيب،  - )2( 

<http:/ www.alyaseer.net/vb/showheard.php/ T=10951? >.  

رسالة " ( دراسة حالة الس الوطين االقتصادي و االجتماعي: ر املعلومات يف رسم السياسة العامة يف اجلزائردو" ،أمحد طيلب - )3( 

  .173. ص  ،)2007، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر ، اإلداريةماجستري يف التنظيمات السياسية و
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ر املعلومات ونشرها يعمل وبشكل كبري على سهولة بث ونشر إن تطوي -5

من االستفادة  غري الدوالتيةعل خيلق رافدا أساسيا يف متكني الفواالتجارب لالستفادة منها و

سواء أكان ذلك يف القطاع  وتوظيف تلك التجارب خللق التغري واإلصالح يف اإلدارة،

ن حتسني مستوى إدارة املعلومات ونشرها فإاملدين،  ع اخلاص أو اتمعأو القطا ياحلكوم

  .)1(ملساءلة لدى املؤسسات احلكومية وغري احلكوميةسن من مستوى اميكن له أيضا أن حي

تنتج بأا العصب احملوري نس ألدوار اليت تقوم ا املعلومات،أهم امن خالل تتبع 

ب البحث عن طرائق وأساليب خمتلفة جلذلك و، غري الدوالتيةلعمل ونشاط الفواعل 

ىن جلميع األفراد احلصول عليها عادلة حىت يتسلتوفريها والعمل على نشرها بطريقة مباشرة و

           .االجتماعية العامةاركة يف إدارة الشؤون السياسية وبالتايل املشو

  يب احلصول على املعلومات ونشرهاتعزيز أسالدعم و: املطلب الثاين

ة البيئية يف احلوكم غري الدوالتيةإن اهلدف األساسي من وراء مشاركة الفواعل 

 ةمن أجل اختاذ سياسات بيئية عاملية ختدم البيئي ،الضغط على احلكوماتالعاملية هو التأثري و

املعلومات لك إال من خالل توفري البيانات ووال ميكن أن يتحقق ذ واملوطنني بشكل جيد،

عن " Joseph Frankle" ،"جوزيف فرانكل" هنا يقول عامل السياسة،و .األساسية لذلك

أن رجل الدولة كي يصل إىل قرار أمهية املعلومات ودقتها يف التوصل إىل قرار ناجح وسليم، 

فية بحث يف كيمه وبني البيئة اليت يعمل فيها، وهلذا وجب البني قي يربط سياسي فإن عليه أن

ومهزة الوصل األساسية ورجل الدولة هي املعلومات، توصله إىل معرفة هذه البيئة، 

إمنا تتيح اال أمام صانع وصل إىل قرار سليم وواقعي فحسب واملعلومات ال تتيح فقط التو

  .)2(القرار لتقييم جممل عناصر القوة اليت ميلكها إزاء غريه من صناع القرار يف الدول األخرى

                                                 
  .108.ق،صسابالرجع امل زهري عبد الكرمي الكايد، - )1( 

 

  .2009ماي  20: يوم، مت تصفح املوقع "امهية املعلومات يف حياة الدول النامية"علي السالمي،  - )2(

<http//www.alsabah.com/paper.php/source-akbar &mlf=interpage&sid=15475>  
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 غري الدوالتيةعل شأا أن تفعل دور الفواالتالية اليت من  ربامجح الاقتروميكن ا

  : تها يف احلوكمة البيئية العامليةمشاركوتزيد من نشاطها و

هدف تشجيع يست: شريعي لتنظيم وتداول البيانات واملعلوماتتفعيل اإلطار الت -1

يف إنتاج واستخدام تلك البيانات ) غري الدوالتية، والفواعل احلكومات(أدوار شركاء التنمية 

يذ جمموعة متكاملة يتطلب ذلك تنفاملعلومات، وحيقق التوازن بني احلقوق واملسؤوليات وو

اإلجراءات بشأن تداول املعلومات لتصبح خطوة إجيابية على طريق التغيري من السياسات و

ال تبادل البيانات واملعلومات، وإتاحتها على نة يف جموالتحديث وخلق مزيد من املرو

يث تكون شاملة جلميع املواطنني وتشمل تلك حب ،خلارجي للدولااملستوى الداخلي و

  : االلتزامات

 قبل ومن تطوير املناخ التشريعي من قبل املنظمات البيئية العاملية الرائدة، -أ

التداول ت مبا حيقق الثقة يف املعامالت وحكومات الدول لتنظيم وتداول البيانات واملعلوما

وتداول . ح عن املعلومات املتعلقة بالبيئةخاص باإلفصا عن طريق تبين تشريع والتنظيم،

املعلومات يتضمن كافة القرارات ذات الصلة يف إطار قانوين موحد ويتغلب على االنفصام 

ويعمل على مواكبة القوانني واملتطلبات  املوجود بني القوانني والقرارات خمتلفة املستويات،

  .البيئية العاملية

حبيث يصبح  ،املعلومات احلصول على البيانات وكل شخص يفتأكيد حق  - ب

كما مينح ذلك أحقية للجهات اخلاصة كاحتاد الصناعات والغرف .اإلفصاح هو االستثناء

  .واملعلومات دون خشية من مغبة املساءلة القانونية تالتجارية يف نشرا لبيانا

صح عنه ونوعية ما يف وضع آلية منظمة للحصول على البيانات واملعلومات، - ج

وكذلك أسلوب العمل يف حالة عدم  واملسؤول املخاطب باجلهة، وما يستثىن من اإلفصاح،

  .أو البيانات غري السليمة أو فترات تأخري احلصول على البيانات اإلفصاح

 األخذ بنظام الالمركزية يف توفري البيانات واملعلومات بدال من نظام املركزية  -د

  .ت يف سهولة ويسر ودون تأخري زمينعلوماحيقق انسياب البيانات وامل

وضع قوانني معينة تضمن اإلفصاح عن املعلومات من قبل احلكومات أو  -ه

  .وتعمل على معاقبة كل من حيجم عن نشر تلك املعلومات بصرامة ،غري الدوالتيةالفواعل 
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 على مجيع الدول أن تقوم ببناء البنية التحتية الالزمة الستيعاب تكنولوجيا -2

املعلومات احلديثة املبنية على السرعة والدقة يف توفري املعلومات بشكل تعجز األساليب 

وتتمثل البنية التحتية يف االهتمام بتوفري أجهزة احلاسوب احلديثة  التقليدية عن منافسته،

وتأهيله للتكيف مع التطورات اليت  وبالربجميات املناسبة وبالعنصر البشري وتدريبه، الالزمة

وتعميم أسس وأساليب تنظيم ومجع وتوثيق املعلومات بأشكاهلا  صل يف جمال املعلومات،حت

وتبادهلا من خالل احلواسيب وشبكات املعلومات، ووضع خطة واضحة بالنسبة  املختلفة

  .)1(لصناعة الربجميات وعدم االعتماد الكلي على استريادها

ومؤسسات القطاع  ،واملنظمات غري احلكومية ،تقوم احلكومات جيب أن -3

ناء بنك مبسؤولية ب اخلاص بالتنسيق مع شبكة من املنظمات العلمية واملؤسسات األكادميية،

مكان يف  أيميكن لوسائل اإلعالم أن تأخذ عنه الكترونيا من  ،عاملي للمعلومات البيئية

يسر يتم بواسطتها تبادل املعلومات ب جل بناء قاعدة معلومات بيئيةوذلك من أ العامل،

وحتليلها،  ومجعها، واستنتاجها، كما يتم أيضا العمل على اكتساب املعلومات، .وسهولة

وهذا من شانه أن حيرك بقوة االزدهار البيئي على املستوى العاملي نتيجة للتكامل  .ونشرها

وتداوهلا بني شركاء  خاصة فيما يتعلق مببدأ املشاركة يف إنتاج املعلومات ومجعها املعلومايت،

كما انه من الضروري إنشاء جلنة ).القطاع اخلاص ،اتمع املدين احلكومة،( لتنمية البيئيةا

ومراقبة تبادهلا وتداوهلا  ومصداقيتها، متخصصة ملراقبة تلك املعلومات وفحص مدى دقتها

  .فيما بينها غري الدوالتيةوبني الفواعل  ،غري الدوالتيةوالفواعل  ،الدولةبني الفواعل 

فلوسائل اإلعالم دور  ع وسائل اإلعالم على القيام بدور تثقيفي اكرب،تشجي -4

مزدوج تقوم به يف رواية األحداث البيئية وتثقيف اجلماهري،ونظرا للدور متزايد األمهية الذي 

فمن الواجب أن تقدم مساحة ووقتا إضافيني  تقوم به دبلوماسية البيئة يف العالقات الدولية،

وقد كانت  .ء يف توقع احلوادث املقبلة أو تغطية املفاوضات اجلاريةلألخبار البيئية سوا

 ولكن منذ اجتماع مثرية لإلعجاب، "قمة األرض"ـ التغطية اإلعالمية على مستوى العامل ل

                                                 
  .2009ماي  20: يوم، مت تصفح املوقع "اتمع املعلومايت وتداعيات العوملة"سعد منري السيد، أ - )1(

<http//www.itu.int/wsis/docs/cairo/declaration-ar.doc > 
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مل يتم مناقشة املشاكل اخلطرية اليت ستواجهها الدول املوقعة وذلك عند حماولة تنفيذ " ريو"

كذلك فمن الوسائل اليت قد تفيد .)1(حة اليت يتم التوقيع عليهاأحكام االتفاقيات غري الواض

وتبادل الوفود  ،ملعلومات جند التمثيل الدبلوماسييف احلصول على ا غري الدوالتيةالفواعل 

يف حدود املسموح بني الدول،وميكن ذلك من  وهي وسائل شرعية والزيارات الرمسية،

واملتدربني واإلعالميني إىل خمتلف دول العامل  خالل إرسال أعضاء املنظمات غري احلكومية،

وهي وسيلة شرعية يف احلصول على  .حلضور اللقاءات واملعاهدات البيئية الدولية والعاملية

  .)2(قدر من املعلومات

يف جمال احلصول على املعلومات  غري الدوالتيةإن من أساليب تطوير الفواعل  -5

أو املؤسسية للمنظمات غري احلكومية كري داخل النظم وتوفريها يتطلب اعتماد الرأمسال الف

 يساعدان املؤسسة يف ممارسة أنشطتها ذلك أن اإلدراك والتمييز مؤسسات القطاع اخلاص،

منشغلني بتوظيف املعلومات جلزمهم بان هناك شيئا ما أمسى  وكفاءا، وجيعل من خرباا،

مؤسسة على رأس  أيتمسك به سوف يضع إذا مت ال ذاا، قيمة من املعلومات يف حد وأكثر

تتميز كربى الشركات العاملية  أفضل املمارسات،أن من إذ انه ال خيف على احد  .منافسيها

 مبوظفيها ذوي االطالع الواسع الذين يدركون األهداف العريضة للمؤسسة اليت يعملون ا،

وبالتايل فان املعرفة  .املعرفيةوالقضايا اليت مها والذين ميكن تسميتهم باخلرباء أو األصول 

تتم يف جو تشاركي  هي مجلة تدابري وإجراءات وحقائق، ليست لالحتفاظ ا بقدر ما

 فلقد أصبحت املعرفة متمثلة باخلربات والقدرات واملهارات اإلنسانية، تعاوين اتصايل تقين،

   . )3(أكثر العناصر فاعلية وتأثريا يف عصر املعلومات واملعرفة

غري ترب االستثمار يف املوارد البشرية الفكرية من أهم عناصر تفعيل الفواعل يع -6

ويقصد به تنمية وتطوير العقل اجلمعي ،مبعىن تنمية املوارد البشرية الفكرية والعمل  ،الدوالتية

والوسائط املتعددة الرقمية  اليت  وإدارة املعلومات، على استمرارية تعليمها وتدريبها،

 يف حتقيق امليزة التنافسية اإلستراتيجية املؤكدة،ممكنة للمعلومات  مسامهةتستهدف اكرب 

                                                 
   .151.سابق، صالرجع املأمحد أمني اجلمل، -)1(

   .علي السالمي، موقع سابق -)2 (

   .374.سابق، صالرجع املكمال بطوش،  -)3(
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أو من خالل ارتباط  سواء من خالل تقليل نسبة كلفة املعلومات من هيكل التكاليف الكلية،

أيضا إدارة التعاضد اليت تعين القدرة  .املعلومات بكل أنشطة تكوين القيمة للنظم املؤسسية

كرب وبلوغ أعلى مستوى من املشاركة باملوارد أكامل لتحقيق قيمة على العمل كفريق مت

والقدرات الذاتية،ومبعىن أدق القدرة على العمل والتفاعل االجيايب املشتمل على املعرفة 

ويف اية اهليكلة إنتاج  بالتقنية واملشاركة باملوارد املنظورة وتنسيق استراتيجيات األعمال،

اذ القرارات وممارسة األنشطة وحتقيق اجلودة وإنتاج قيمة املعرفة لدعم ومساندة اخت

  .)1(مضافة

 أن تعمل على إنتاج ونشر النتائج غري الدوالتيةوالفواعل  الدولةعلى الفواعل  -7

العمل أو املؤمترات واحملاضرات  اتواملمارسات اإلدارية املتميزة والناجحة من خالل ورش

وذلك من خالل إجراء حبوث ميدانية  والفعالية، اءةوالكف دف الترويج وتعزيز الرتاهة،

 ،ستفادة من التجارب الناجحة للدولوذلك دف نشر النتائج واال على املستوى العاملي،

للمعلومات يتم من خالل عقد  اإلعالمي فالنشر لك بإجراء ودعم األحباث اهلامة،وذ

تعمل على إبراز  الفيديو اليتوإنتاج أشرطة  وأوراق العمل،والكتب  املؤمترات ونتائجها،

وكيفية التعلم واالستفادة منها يف مواقع ودول ومنظمات أخرى  نتائج املمارسات املتميزة،

مشاة يف لبيئة والظروف مع إجراء بعض التعديالت الالزمة لتتناسب واملناخ التنظيمي 

  .)2(والبيئة للدول واملنظمات املستفيدة من تلك التجارب الناجحة

أن تتبع  غري الدوالتيةوالفواعل  لى مجيع الدول واملنظمات البيئية العاملية،ع -8

  .وانترنيت حوكمة، :وهو مصطلح مركب من كلمتني ،أساليب حوكمة االنترنيت

مما جيعلها تبدو  واالنترنيت هو عبارة عن وسيلة اتصال مكونة من شبكتني أو أكثر

ني احلاسبات اآللية يف اال التجاري وهذه الشبكة تربط ب مثل شبكة واحدة مستمرة،

وهذه الشبكة تعمل على ختزين واسترجاع  العامل،واحلكومي يف كل دول  واألكادميي

  .)3(املعلومات

                                                 
   .375.، صالسابقاملرجع كمال بطوش ، -)1(

   .107.سابق، صالرجع املزهري عبد الكرمي الكايد،  -)2(

   .183.، ص)2006املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية( نظم املعلومات اإلداريةنبيل حممد مرسي،  -)3(
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أما مصطلح حوكمة االنترنيت فيشري إىل تضافر اجلهود املبذولة من جانب 

ه لتطوير املبادئ كل حسب الدور الذي يقوم ب واتمع املدين، احلكومات،والقطاع اخلاص،

والربامج اليت  واإلجراءات اخلاصة بصنع القرار والقواعد املنظمة للعمل، واملعايري، املشتركة،

والعمل نيت وتطويرها،وتيسري استخداماا تساهم يف صياغة البنية األساسية لشبكة االنتر

  .على تطبيقها بالصورة املثلى

طوير وتعزيز الوصول إىل تقانة نه أن يعمل على تمن شأ فإتباع هذا األسلوب

املعلومات واالتصاالت،من خالل توفري دخول املواطنني للخدمات واملعلومات احلكومية 

وكذلك  مثلما تساعد على مشاركة املواطنني يف عملية صنع القرارات، وغري احلكومية،

سي يف فحوكمة االنترنيت أسلوب أسا. مام املواطننيحتسن من مستوى مساءلة احلكومات أ

 ونقصد بعبارة اتمع املعلومايت وجمتمع املعرفة العاملي، ،وحتقيق جمتمع املعلومات العاملي خلق

ذلك اتمع الذي تتاح فيه لكل فرد فرصة احلصول على معلومات موثقة من أي دولة من "

 دول العامل دون استثناء عرب شبكات املعلومات الدولية بغض النظر عن البعد اجلغرايف،

وهو أيضا اتمع  .وبأقصى سرعة ويف الوقت املناسب للمشاركة يف عملية التبادل اإلعالمي

والسياسية للدول اليت ختترقها شبكات االتصال  الذي ختتفي معه احلدود اجلغرافية،

  .)1("واملعلومات

  

  

  :ويتم ذلك من خالل

ورجال  مية،وغري احلكو رفع مستوى التكامل واحلوار بني اهلياكل احلكومية، -

دف حتقيق االستخدام األقصى إلمكانيات تقنيات اإلعالم  األعمال واألفراد يف اتمع،

  .واجتماعيا واالتصال احلديثة من اجل تطوير اتمع اقتصاديا، وسياسيا،

الدفاع عن مصاحل اتمع وحقوق األفراد أثناء استخدام تكنولوجيا ختزين ونقل  -

  .املعلومات
                                                 

  .2009ماي  28: ، مت تصفح املوقع بتاريخ"شؤون حوكمة اإلنترنت"هيئة اإلنترنت لألمساء والنطاقات املخصصة،  -)1(

<http//public.icann.org.nodel262>  
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لثقة يف البيانات واملعلومات بإتباع معايري عاملية يف أساليب جتميع وتوفري تأكيد ا -

مع إجياد نظام ملراقبة اجلودة وحتديد املنهجيات  املعلومات والبيانات تمع املستفيدين،

وأساليب تنمية  املتغرية واملالئمة للقطاعات والنوعيات املختلفة من البيانات واملعلومات

  .واملعلومايتالعمل اإلحصائي 

تبين سياسة اإلفصاح كمفهوم أساسي حيكم نشر وتداول املعلومات يف شبكات  -

وذلك دون إخالل باحملافظة على اخلصوصية  ن يكون غري املفصح هو االستثناء،وأ االتصال،

  .وسرية البيانات الشخصية

ات التوثيق يف األجهزة اإلدارية للقطاعتوسع يف إنشاء مراكز املعلومات وال -

مع حتديد اختصاصاا بالنشر وإتاحة  ).القطاع اخلاص اتمع املدين، احلكومة،( الثالث

  .البيانات واملعلومات

إنشاء جلان عليا من اخلرباء تتمتع باالستقاللية واحليادية تقوم باملراجعة الدورية  -

وحتقق  اجلودة،لإلحصاءات املنشورة وإبداء الرأي العلمي يف حرفيتها واستيفائها ملعايري 

  .تشكل املرجعية يف تفسري التضاربق املطلوب واالتسا

ولضمان فاعلية هذه اإلجراءات وفاعلية تطبيقها يؤكد على أمهية تنمية املوارد 

ال البشرية والوعي اإلحصائي بإعداد برامج لرفع املهارات الفنية واإلدارية للعاملني يف جم

أو  ون ذلك من طرف القطاع العام والقطاع اخلاص،يك أو ،اإلحصاء والبيانات واملعلومات

  .منظمات اتمع املدين

الواجب إتباعها من طرف احلكومات  ربامجذه الربامج نكون قد تعرضنا ألهم ال

وذلك لتسهيل عملية  كشروط أحيانا أو توصيات يف أحيان أخرى، ،غري الدوالتيةوالفواعل 

يف  غري الدوالتيةها لتحقيق املسامهة الكاملة للفواعل احلصول على املعلومات وتوفريها وإنتاج

  .إدارة الشؤون البيئية على املستوى العاملي

  برامج االستثمار اخلاص إعداد :املبحث الثالث

يف القيام  غري الدوالتيةكما رأينا أن من أهم التحديات اليت تواجهها الفواعل 

قال أساسيا حيول دون مشاركتها يف الكثري بنشاطاا البيئية مشكل التمويل الذي يعترب معر
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وحىت تستطيع هذه الفواعل جتاوز هذه  واالقتصادية، والسياسية، من أعماهلا االجتماعية،

ا إتباع أسلوب التمويل املشكلة وما ينتج عنها من آثار التبعية وعدم االستقاللية جيدر 

ع إنتاجية دائمة تؤمن طة مشاريوب االستثمار اخلاص بواسوذلك من خالل إتباع أسلالذايت 

اليت تعمل على تفعيل الفواعل  ربامجتوضيح أهم ال ويف املطلب املوايل سيتم هلا دخال ذاتيا،

  .االستثمار اخلاص يف جمال البيئة من خالل آلية غري الدوالتية

  غري الدوالتيةثمار لعمل الفواعل أمهية االست :املطلب األول

من الشركاء األساسيني إلدارة الشؤون البيئية على  يةغري الدوالتتعترب الفواعل 

لذلك فمن الضروري أن تلعب هذه الفواعل دورا أكثر فعالية يف ااالت  املستوى العاملي،

 برامجومن هنا تأيت أمهية البحث عن  .ةاليت تعترب محايتها وتنميتها مسؤولية مشترك البيئية،

فعالية يف محاية البيئة وتنميتها على املستوى جديدة تساعدها على حتقيق مشاركة أكثر 

وقبل  .فهو يعترب السبيل الوحيد لتحقيق ذلك جند االستثمار، ربامجومن أهم هذه ال العاملي،

 ،غري الدوالتيةبالنسبة لعمل الفواعل  أن نتعرض لذكر األمهية اليت ينطوي عليها االستثمار

  .ستثمار اخلاصجيدر بنا أوال أن حندد مفهوم االستثمار واال

  :تعريف االستثمار/ أوال

لقد وردت عدة تعاريف لالستثمار وذلك انطالقا من خمتلف وجهات نظر 

  :لذكر البعض من هذه التعاريف وفيما يلي حماولة. االقتصاديني واجتاه كل واحد منهم

كل جمهود أو " نهيعرف االستثمار على أ ،" "gutton،"جوثون" فحسب األستاذ

املؤسسات قصد احلصول على موارد مالية تكون قيمتها املالية أفضل من النفقة  نفقة تبذهلا

  .)1("اإلمجالية

كما يعرف االستثمار أيضا على انه اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث 

أو هو املسامهة يف رأمسال املؤسسة يف شكل  .نشاطات جديدة أو توسيع قدرات اإلنتاج

  .مسامهات نقدية أو عينية

                                                 
 .75.ص- 74.ة لإلدارة، املرجع السابق، صاملدرسة الوطني -)1(
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وغالبا ما يشري هذا املفهوم  ا يشري مفهوم االستثمار إىل عدد كبري من األنشطة،كم

وصناديق االستثمار يف بعض  إىل استثمار األموال يف شهادات اإليداع والسندات واألسهم،

تقلب أسعار األوراق املالية مثل  األوراق املالية اليت تساعد املستثمر على االحتياط ضد خماطر

هذا باإلضافة إىل االستثمار يف  .وعقود املبادلة والعقود املستقبلية، بيع والشراء،اختيارات ال

وبذلك فان االستثمار يعرف على انه استثمار لألموال يف أصول  .األصول احلقيقية امللموسة

سوف يتم االحتفاظ ا لفترة زمنية على أمل أن يتحقق من وراء هذه األصول عائدا يف 

لك أن اهلدف من االستثمار هو حتقيق عائد يساعد على زيادة ثروة معىن ذ املستقبل،

  .)1(املستثمر

أو  ،لى أنه الطلب على أموال اإلنتاجوهناك من االقتصاديني من يعرف االستثمار ع

  .)2(والطلب على أموال االستهالك ،انه الفرق بني الدخل املتاح

 وثقافية،واجتماعية،  ادية،واالستثمار يعين أيضا توظيف األموال يف مشاريع اقتص

  .ورفع القدرة اإلنتاجية أو جتديد تعويض الرأمسال القدمي دف حتقيق تراكم رأمسال جديد،

به استثمار القطاع اخلاص الذي فيقصد  :أما فيما خيص تعريف االستثمار اخلاص

د إىل شركات العائلي احملصور استثماره بنشاط حمدو تطور من املشروع الفردي أو

ؤسسات تضم عددا من املستثمرين من خمتلف الشرائح االجتماعية، الذين يقومون مو

  .)3(بتوظيف مدخرام يف خمتلف املشاريع اإلنتاجية و اخلدمية

  :نهسابقة ميكن تعريف االستثمار على أمن خالل التعاريف ال

أو  عملية اقتصادية مدروسة من قبل شخص طبيعي أو قانوين عام أو خاص،

أو معلوماتية حنو حتقيق  أو بشرية، أو مالية، مبوجبها جيري توجيه أصول مادية،عقالنية 

يف املستقبل بتدفقات مستثمرة عادة  أو علمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، عوائد اقتصادية،

                                                 
   .18.،ص)2006املكتب احلديث، : اإلسكندرية( مبادئ وأساسيات االستثمارال فريد مصطفى، حممد احلناوي و -)1(

   .16.، ص)2003دار الصفاء للنشر والتوزيع، : عمان( االستثمارات واألسواق املاليةهوشيار معروف،  -)2(

 .2009ماي  18: ، مت تصفح املوقع يوم"يات االستثماراقتصاد"املعهد العريب للكويت،  -)3(

<Http//www.arab.wealth.com.>   
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ويف ظروف تتسم  ،)املطلوبة( تضمن قيما تتجاوز القيم احلقيقية احلالية لألصول الرأمسالية

  .قدر املستطاع باألمان والتأكد

 يف احلوكمة البيئية العاملية غري الدوالتيةأمهية االستثمار لعمل الفواعل / ثانيا

أمهية االستثمار بصفة عامة حسب اإلمكانات املالية املتاحة للمستثمر  تتباين

ومستوى وطبيعة طموحاته االقتصادية وما يتوفر لديه من معلومات بشان مصادر 

وفرص االستثمار املختلفة وما يسود من مناخ استثماري يف حميط التسهيالت االئتمانية 

  . نشاطاته وأخريا ما مييز به شخصيا أو ما يعتمد عليه من قدرات أو أجهزة إدارية

غري أهداف ذات أمهية عالية بالنسبة لعمل الفواعل  قوبصفة خاصة فاالستثمار حيق

  :ا يتمثل فيما يلي يف احلوكمة البيئية العاملية، ولعل أمهه الدوالتية

توفري ثروة مالية ملنظمات اتمع املدين أو القطاع اخلاص أي توفري املتطلبات  -1

  .)1(االقتصادية

استمرار الدخول وزيادا بوتائر متصاعدة، وميثل هذا اهلدف أهم طموحات  -2

  .وذلك ألا تزيد من رفع قدراا ونشاطاا التنموية غري الدوالتيةالفواعل 

يف جمال التنمية  غري الدوالتيةتغطية النفقات اجلارية اخلاصة مبشاريع الفواعل  -3

البيئية، ويكون ذلك من خالل حتقيق عوائد مستقرة أي أن تكون هذه العوائد ذات تدفقات 

  .غري منقطعة

يف ااالت  غري الدوالتيةحتقيق التمويل الذايت للمشاريع اليت تقوم ا الفواعل  -4

  .ة دون اللجوء إىل االقتراض من املؤسسات املالية الدوليةالبيئي

على متويل مشاريعها متويال ذاتيا يغنيها عن  غري الدوالتيةإن اعتماد الفواعل  -5

  .تبعيتها للحكومات، أو املؤسسات املالية الدواية، وبالتايل حتقق استقالهلا عن تلك اهليئات

القيام  غري الدوالتيةال بإمكان الفواعل من خالل االستثمار وتوفر رؤوس األمو -6

مبشاريع خاصة يف جمال البيئة وذلك بسهولة، فإذا كان املال حبوزة هذه الفواعل فان ذلك 

                                                 
.21.سابق، صالرجع امل هوشيار معروف،- ) 1 ) 
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سيسهل عليها األمر وسيغنيها عن اإلجراءات البريوقراطية املعقدة، كاللجوء إىل االقتراض 

  .قت ألنه يستغرق وقتا طويال  ويكلفها الكثري من اجلهد والو

يكسبها نفوذا ماليا ومكانة  غري الدوالتيةتوفر رأس املال والثروة لدى الفواعل  -7

يف وسط اهليئات الدولية احلكومية، وبذلك تستطيع الضغط والتأثري على احلكومات يف جمال 

  .القرارات املتخذة بشان السياسات البيئية

لبيئة سوف حيسن من إن قيام القطاع اخلاص مبشاريع استثمارية يف جمال ا -8

صورا لدى اجلماهري، ويعترب ذلك توسيعا يف حتملها املسؤولية االجتماعية وسوف يعوض 

عن األضرار اليت يلحقها هذا القطاع، وكما سيزيد ذلك من احترام اهليئات احلكومية 

  .يئيةلرجال األعمال،  األمر الذي يعزز من مشاركتها واعتبارها شريكا حقيقيا يف التنمية الب

إن اعتماد املنظمات غري احلكومية على متويل مشاريعها وأنشطتها متويال ذاتيا  -9

سوف يزيد من مصداقيتها وتعاملها، األمر الذي سيزيد من إمكانية إشراكها يف األعمال 

  . احلكومية

سوف ميكنها من إعداد وإقامة  غري الدوالتيةإن التمويل الذايت للفواعل  -10

كما ميكنها .لقاءات واملعاهدات البيئية على املستوى الداخلي واخلارجي والعاملياملؤمترات وال

  .من حضور املناقشات واللقاءات اليت جتريها املنظمات البيئية الدولية على مستوى عاملي

على رؤوس األموال سوف ميكنها من معاجلة  غري الدوالتيةإن توفر الفواعل  -11

  .ال توليها احلكومات اهتماما كبريا بعض القضايا البيئية اليت قد

على رأس املال ميكنها من املسامهة يف متويل بعض  غري الدوالتيةتوفر الفواعل  -12

  .الربامج واملشاريع البيئية اليت تقترحها احلكومات يف احملافل واملعاهدات الدولية

طوير أعماهلا ميكنها أيضا من القيام بت غري الدوالتيةالتمويل الذايت للفواعل  -13

ونشاطاا من خالل القيام بإنشاء مراكز لتدريب أعضائها، وتطوير قدرام، كما يساعد 

  .أيضا على بناء وإنشاء مراكز للبحث العلمي

  تطوير وتعزيز مشاريع االستثمار اخلاص: املطلب الثاين
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بيئية يف احلوكمة ال غري الدوالتيةإن اهلدف األساسي لالستثمار هو تعزيز الفواعل 

ميكن ذلك إال من خالل دعم احلكومات  وال العاملية من خالل توفري التمويل الالزم لذلك،

وتوفري املناخ االستثماري املناسب الذي يسمح للقطاع اخلاص واتمع املدين من إقامة 

للسياسات والضمانات  ميكنولتحقيق ذلك . وتنفيذ مشاريعها االستثمارية اخلاصة

وبالتايل تزيد من نشاطها  غري الدوالتيةلية أن توفر التمويل الالزم للفواعل التا اإلقتصادية

  :ومشاركتها يف احلوكمة البيئية العاملية

فالقطاع اخلاص حيتاج حلوافز جتعله أكثر  خلق البيئة املمكنة للقطاع اخلاص، :أوال

ا االعتماد على نه مل يعد ممكنأإقباال على االستثمار وأكثر استعدادا للمخاطرة وحقيقة 

أمرا  جتعل تشجيع القطاع اخلاص القطاع العام لتوليد عدد كبري من الوظائف اجلديدة،

فعلى سبيل املثال ينبغي احلفاظ على سالمة سياسات االقتصاد الكلي من خالل تركيز  .مهما

ات املناسبة لتحديد أولوي ربامجوعلى وضع ال السياسات املالية على ضبط املوازنات العامة،

ويتعني ايالء مزيد من  وعلى توفري فرص مناسبة ملبادرات القطاع اخلاص، اإلنفاق العام،

 االهتمام لتقوية املصارف املركزية واخلدمات املالية واالهتمام بتوفري احلوافز االقتصادية،

  .)1(والتسهيالت الفعالة للتجارة األساسية والكفؤة، والبىن

ي املالئم لتحفيز االستثمارات الالزمة للمشاريع يئة املناخ االستثمار :ثانيا

  . الصديقة للبيئة

خ االستثماري جمموعة القوانني والسياسات واملؤسسات االقتصادية ويقصد باملنا

ويبدو  والسياسية اليت تؤثر يف ثقة املستثمر وتشجيعه يف توجيه االستثمار إىل بلد دون آخر،

 بل يتجاوزها إىل الظروف السياسية،حلدود االقتصادية ال يقتصر على ا آن املناخ االستثماري

حيث تتداخل هذه الظروف  ،)2(واملؤسسية السائدة يف الدول والقانونية، واالجتماعية،

ميكن التغاضي عنها يف جممل الوضع  والعوامل فيما بينها لتشكل وحدة واحدة ال

  .االستثماري واالقتصادي للبلدان

                                                 
  .91.، ص)2002توزيع، دار الشروق للنشر وال: عمان( 2002 تقرير التنمية اإلنسانية العربيةربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، ال -)1(

  .2009ماي  15: يوم، مت تصفح املوقع "احلدث االقتصادي جلذب رؤوس األموال مرهون بإصالح بيئة االستثمار" صاحل محدي، -)2(

<http//www.almada paper-net> 
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ووسائل االتصال  فري البىن التحتية األساسية كالطرق،فاإلطار االقتصادي يشمل تو

وكل هذا له دور مهم  وشبكات املاء والكهرباء، واخلدمات الصحية والتعليمية، املتطورة،

ومؤثر يف حتديد حجم االستثمارات اخلاصة املستقطبة وتوزيعها بني القطاعات االقتصادية 

  .املختلفة

مل السياسية اليت تعترب من أهم العوامل يف أما اإلطار السياسي فيشمل أهم العوا

ن يأخذون بعني االعتبار مجيع املخاطر ستثمريفامل اختاذ خمتلف القرارات االستثمارية اخلاصة،

احتماالت التأميم ومصادرة  ،تصادية مثل طبيعة النظام السياسياالقتصادية وغري االق

االستقرار السياسي يف  قتصادية،مدى التدخل احلكومي يف النشاطات اال امللكيات اخلاصة،

وغري ذلك من األوضاع والظروف  قوة املعارضة وطبيعة التغريات السياسية احملتملة، الدول،

  .السياسية واالجتماعية يف الدول

فالبد من وجود إطار قانوين يرسي األسس التشريعية والقانونية  أما اإلطار القانوين،

حلركة االستثمارية خاصة،بشكل ينسجم مع أهداف املنظمة للنشاط االقتصادي عامة وا

ميز القوانني بعدم تأن ت ، البد ،والقطاعات االقتصادية،كما التنمية والرخاء يف شىت امليادين،

التعقيد والتناقض خاصة فيما خيص  اإلجراءات أو التطبيقات العملية لتلك القوانني على 

دف جذب االستثمارات  ،بالتطور واملرونة القانوين كما البد أن يتسم اإلطار رض الواقعأ

فضال عن الشفافية  ويأخذ الظروف املستجدة واالحتياجات املتنافية لألفراد، اخلاصة

نظافة اإلجراءات تعين و ،والشفافية هنا تعين الشعور بأن التنافس شريف ووضوح الرؤية

مني مشروع وجذب تأ بذلك ميكنو واستغالل النفوذ، وعدم اللجوء إىل التحايل والرشوة،

وتعيد ترتيب  أما وضوح الرؤية فتتمثل يف أن حتدد احلكومات أهدافها، .استثمار حقيقي

وان تتسم  ،يراد تشجيعها خلدمة خطط التنمية أولوياا بالنسبة للمشروعات اليت

  .)1(قراراا،على خمتلف املستويات بدقة الصياغة والوضوح ليسهل تنفيذها

                                                 
  .2009ماي  25: يوم، مت تصفح املوقع "املناخ االستثماري" وزارة الصناعة وترقية االستثمارات، -)1(

<http//www.mipi.dz> 
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انوين املنظم يشجع االستثمارات ويفضل ترقية القطاع كما أن اإلطار الق

اخلاص،لذلك جيب أن يضمن هذا اإلطار القانوين القواعد امليسرة لالستثمار واملتمثلة أساسا 

  ".عدم املساس باملزايا محاية االستثمار، عدم التمييز، حرية االستثمار،"يف 

لنمو االقتصادي الذي بتهيئة هذا املناخ االستثماري ميكن أن يتحقق تنشيط ا

كما أن ذلك سيؤدي إىل توسيع مشاركة املؤسسات اخلاصة يف  يضطلع به القطاع اخلاص،

  .  حتقيق التنمية البيئية ومحايتها

التأكيد على دور القطاع اخلاص باملشاركة مع املنظمات غري احلكومية على االستثمار  :ثالثا

رة عند التطرق إىل مفهوم البيئة واالستثمار وما وقد يندهش الكثري يف أول م يف جمال البيئة،

يتناقضان يف اغلب احلاالت اعتبارا أن جل االستثمارات خاصة تلك  لكوما العالقة بينهما،

وعلى هذا  قد تلحق أثارا جد سلبية على البيئة واحمليط ااور، اليت تتعلق باال الصناعي،

ال إىل تطوير وحتديث املبادئ األساسية حلل العديد األساس عمد اخلرباء والباحثني يف هذا ا

 ومن هنا جاءت فكرة االستثمار يف اال البيئي ملا مينحه من املعضالت اليت تواجه البيئة،

  .من طرق وأساليب حديثة أصبحت من أهم االستثمارات عند أهم الدول هذا االستثمار

  :عن االستثمار يف جمال البيئةبعض األمثلة  تناولويف هذا اال احليوي ميكن 

رقابية برامج إستثمارية ستشاريني يف دولة البحرين إىل ضرورة إجياد دعا أحد اال -

االستثمار يف " تلك الربامج وكان من أهم ملوضوع الدفان البحري والتجريف يف البحرين،

يوية كاستزراع مشريا يف ذلك إىل وجود بدائل كثرية كإقامة املشروعات احل" البيئة املتضررة

مشريا يف ذلك إىل  .ومنع اجلائز أو تقليله األمساك اليت توفر ثروة مستدامة للدولة واتمع،

  .)1(أمهية إصدار قواعد أساسية للمحافظة على البحر

فهذا النوع من االستثمار  االستثمار يف جمال استرجاع وحتويل النفايات الصلبة، -

 .وهذا ما جيعله من أهم جماالت االستثمار احلديثة من الدول، البيئي مل يستغل بعد يف العديد

                                                 
  .2009ماي  12: مت تصفح املوقع يوم ،"تدمر االستثمار يف البيئة إلصالح ما"سعيد عبد اهللا عباس،  -)1(

<http//www.alwaqt.com> 
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غري فهذا النوع من االستثمار حيتاج إىل الكثري من اجلهود واملبادرات من قبل الفواعل 

  .)1(السيما القطاع اخلاص الدوالتية

 ربامجإن إنشاء منظمة عاملية لترويج االستثمار يف اال البيئي يعترب من أهم ال:رابعا

يف احلوكمة البيئية العاملية،ولكي يتحقق  غري الدوالتيةاليت دف إىل زيادة مسامهة الفواعل 

  :ذلك فعلى هذه املنظمة إن تقوم بعدة إجراءات من اجل الترويج من بينها

وكذلك  اإلجراءات، القوانني، تقدمي املعلومات اخلاصة مبناخ االستثمار، -1

  .ددةتسليط الضوء على مشروعات بيئية حم

وترتيب اجتماعات للمستثمرين للحصول على  تنظيم برنامج زيارات، -2

واحلصول على قروض متويل من احلكومات والبنوك التجارية  املوافقات احلكومية املختلفة،

  .إن أمكن

مراجعة مقترحات املشروعات املقدمة من املستثمرين وتقدمي النصح هلم بشان  -3

  .لبدء العمل إستراتيجية الدخول املالئمة

  .مساعدة املستثمرين يف التعرف على الشريك احملتمل إن وجد -4

  .تنظيم اللقاءات أو املشاركة يف الندوات املتعلقة باالستثمارات البيئية -5

وتقدمي التوصيات جلهات  وإجراءات االستثمار، مراجعة قوانني ولوائح، -6

ائق أمام االستثمار بالتنسيق مع الفواعل االختصاص من اجل العمل على إزالة العراقيل والعو

  .غري الدوالتية

بالترويج  غري الدوالتيةتنظيم ندوات دولية وعاملية لتشجيع مبادرات الفواعل  -7

  .لالستثمار البيئي

  .دعم الشركات على التعرف على شركاء على املستوى العاملي -8

  .إعداد دراسات خاصة ذات صلة بالترويج لالستثمار -9

  .تنظيم العديد من الربامج التعريفية وتطوير املواد التروجيية -10
                                                 

أكتوبر .27 وفرص االستثمار، بسكرة، اجلزائر، ةالبيئ: ورقة حبث قدمت يف ملتقى علمي حول( ،"ترقية االستثمار"مفتشية البيئة،  -)1(

 . 3.، ص)1999
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  .تطوير قاعدة بيانات املعلومات التجارية عرب االنترنيت -11

  .نشر التوعية خبصوص أمهية االستثمار البيئي وتوفري املعلومات البيئية -12

يف  يخلق وحدة تنسيق بني القطاعني العام واخلاص حول فرص التعاقد البيئ -13

  .جماالت االستشارات واملقاوالت والتعهدات البيئية

نشر املعلومات حول إمكانية حتسني الكفاءات االقتصادية لالستثمارات  -14

  .البيئية كأداة للتشغيل واستخدام رأس املال

كعقود ( تشجيع الشركات املختلطة أو أشكال ختصيص بعض املسؤوليات -15

  ).وعقود البناء ز،االمتيا اإلدارة اإلجيار، اخلدمة

أساليب حوكمة الشركات لتطوير االستثمار البيئي  إدخال -:خامسا

بأا النظام الذي يتم "  corporate governance،حوكمة الشركات"تعرف و.واخلاص

من خالله توجيه أعمال املنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من اجل حتقيق أهدافها والوفاء 

  .ولية والرتاهة والشفافيةة للمسؤباملعايري الالزم

كما تعرف بأا جمموعة عالقات إلدارة الشركة وجملس اإلدارة واملسامهني وذوي 

اء يف مضمون أن هناك انفصال بني امللكية أهداف ورصد ومتابعة األد املصلحة، ووضع

 واإلدارة، كما أا تركز على أن أخالقيات الشركة ومصاحل اتمع ميكن أن تؤثر يف مسعة

الشركة وتؤثر على جناحها يف األجل الطويل يف جذب املستثمرين ورأس املال طويل األجل 

) OECD(التعاون للتنمية اإلقتصادية  وتعترف منظمة. من خالل أحكام واضحة ومفهومة

بعدم وجود منوذج معزز جيد حلوكمة الشركات وان املبادئ بطبيعتها التطور والتغيري من 

مبادئ أساسية يف هذا اإلطار وميكن تلخيصها ، ومثة مخسة )1(ركاتخالل اإلبداع يف الش

  : فيما يلي

  : حقوق املسامهني -أ

  .حيث جيب أن حيمي إطار حوكمة الشركات حقوق املسامهني

  : املعاملة املتكافئة للمسامهني  - ب

                                                 
  . 10. ، ص)2005الدار اجلامعية،: اإلسكندرية( التجارب –املبادئ  –املفاهيم : الشركاتحوكمة طارق عبد العال محاد،  -)  1(
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العادلة بني املسامهني  ةجيب أن يضمن إطار حوكمة الشركات املعاملة املتساوي

  ).وأقلية، مسامهني حمليني وأجانب أغلبية(

  :دور أصحاب املصلحة - ج

جيب أن يعمل إطار حوكمة الشركات على تأكيد احترام حقوق أصحاب 

ملشاركتهم مبا يكفل  برامجاملصلحة املختلفة املرتبطني بأعمال الشركة، وان يسمح بوجود 

  .بذلكحتسني األداء وان يكون هلم فرصة احلصول على املعلومات املتصلة 

  : اإلفصاح والشفافية –د 

فصاحات موثوقة ومالئمة، ويف حوكمة الشركة تقدمي إ جيب أن يضمن إطار

توقيت مناسب لكل األمور اهلامة بشان الشركة، شامال الوضع املايل واألداء وامللكية، 

ويت والرقابة مبا يف ذلك النتائج املالية والتشغيلية، وأهداف الشركة وملكية األسهم، والتص

وعضوية جملس اإلدارة ومكافئتهم وعوامل املخاطرة اجلوهرية املتوقعة وهياكل احلوكمة 

  .وسياساا، واملرجعة السنوية والدخول على املعلومات من جانب املستخدمني

  :مسؤوليات جملس اإلدارة –ه 

  .ويتعلق بضمان التوجه االستراتيجي للشركة، واملتابعة والرصد الفعال لإلدارة

  :مثل أهم خصائص حوكمة الشركاتوتت

  .أي إتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح :االنضباط -أ

  .أي تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث :الشفافية - ب

  .توجد تأثريات وضغوط غري الزمة للعملأي ال  :االستقاللية - ج

  .فيذيةجملس اإلدارة واإلدارة التن لأي إمكان تقييم وتقديرا عما :املساءلة -د

  .أي وجود مسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف الشركة :املسؤولية -ه

  .أي جيب احترام حقوق خمتلف اموعات أصحاب املصلحة :العدالة -و

  .)1(أي النظر إىل الشركة كمواطن جيد:املسؤولية االجتماعية -ن

                                                 
  .11.ص  سابق،الرجع املطارق عبد العال محاد،  -)  1(



 151 

ان إتباع هذا نظرا هلذه املبادئ واخلصائص اليت تتميز ا حوكمة الشركات،ف

وذلك ملا له من مزايا  األسلوب يعترب السبيل الوحيد لتشجيع وتعزيز االستثمار اخلاص،

وأمهية يف احلفاظ على استمرارية ومتانة الشركات اخلاصة والعائلية، وملا حيققه هذا األسلوب 

  . أيضا من نتائج مالية جيدة

��االت البيئية املختلفة عرب لالستثمار يف ا غري الدوالتيةضري الفواعل حت:��د

حيث أن فكرة االستثمار عرب االنترنيت تساعد على االتصال بشركات السمسرة ، االنترنيت

 1996كانت أول شركة تقدم خدمة االستثمار عرب االنترنت سنةمن خالل االنترنيت، و

ع والشراء ها العديد من الشركات األخرى اليت مسحت للعمالء بإرسال أوامر البيوتبعتألول 

زمة الختاذ قرارات افة إىل احلصول على املعلومات الالمن خالل احلاسب اآليل، هذا باإلض

االستثمار يف ااالت البيئية، واالستثمار يف األوراق املالية مع إمكانية متابعة حسابام يف 

ا قد أي حلظة، وعلى الرغم من إن شركات السمسرة اليت تقدم اخلدمات الكاملة لعمالئه

قاومت هذا االجتاه حنو االستثمار عرب االنترنيت يف بداية ظهوره إال أا اضطرت يف النهاية 

إىل إضافة هذه اخلدمة إىل جمموعة اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها، وتشري وجهة نظر هذه 

اليت  الشركات إىل أن االستثمار عرب االنترنيت ال يساعد على تدعيم العالقة القوية و املباشرة

التقدم يف عمليات االستثمار عرب يل وبني السمسار إال أن التطور وتربط عادة بني العم

االنترنيت أدى يف النهاية إىل ظهور اجتاه قوي حنو هذا النوع من االستثمار الذي أتاح 

الفرصة للمستثمر الصغري ليتمتع باحلصول على كم هائل من املعلومات مبقابل بسيط حيث 

كما أن االستثمار عرب االنترنيت  .)1(ة مساسرة االنترنيت باالخنفاض الشديدتتميز عمول

  :يساعد على حتقيق األيت

  .اختيار األصول اليت تتفق مع أهداف املستثمرين وإمكانيام املالية -1

تقيم البدائل االستثمارية املختلفة واملفاضلة بينها نظرا لتوفري املعلومات  -2

 .والبيانات

ل الفرص االستثمارية من املواقع اإلخبارية واليت مل تكن متاحة لصغار استغال -3

 .املستثمرين قبل ظهور االنترنيت

                                                 
    .41.ص ،)2005دار وائل للنشر،: عمان( تثمارافظ االسثمار باألسهم والسندات وإدارة حماالستحممد صاحل جابر،  -) 1(
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 . بناء التحليالت املالية الالزمة ملتابعة وتقييم االستثمار املختلفة -4

االشتراك يف املواقع االستثمارية الكربى دف دراسة القطاعات املختلفة  -5

 .ألسواق املالية ومراقبة أداء اخلرباء واحملللنيواألوضاع العامة ل

 .)1(شراء وبيع األوراق املالية عرب االنترنيت -6

 جمال البيئة وذلك من أن توسع االستثمار يف غري الدوالتيةعلى الفواعل :سابعا

، حيث ميثل "global investment" إىل االستثمار يف األسواق العاملية  خالل اللجوء

 ىحد أهم االجتاهات احلديثة يف جمال االستثمار فعلاالستثمار يف األسواق العاملية أ االجتاه حنو

الرغم من أن بعض املستثمرين قد اجته حنو بيع وشراء األوراق املالية األجنبية من عدة 

سنوات إال أن االستثمار العاملي قد انتشر بدرجة كبرية مع اية القرن العشرين فقد ظهرت 

ار على مدار اليوم يف أسواق مالية تقع يف دول خمتلفة ومل يعد املستثمر حمصورا فرصة االستثم

يف السوق احمللي فقط، حيث شهدت أسواق املال األجنبية منوا سريعا وفر للمستثمرين فرص 

  .زيادة العائد وتقليل اخلطر من خالل االستثمار الدويل

سواق املالية من شانه أن يزيد إىل االستثمار يف األ غري الدوالتيةالفواعل  فلجوء

حنو هذا النوع  لك من خالل لفت األنظار الدوليةويعزز من االستثمارات البيئية وذ

  .االستثماري

القيام إىل جانب احلكومات بإنشاء بنك معلومات  غري الدوالتيةعلى الفواعل :ثامنا

نات عن التقنيات سوق اخلدمات البيئية على املستوى العاملي، مبا يف ذلك بياطريق عن 

ومعلومات حول إمكانية حتسني األداء البيئي واملمارسات الصديقة للبيئة اجلديدة 

واالقتصادي لالستثمارات البيئية، وقد يكون من املفيد االستعانة بقواعد املعلومات املتوفرة 

  .لدى املنظمات غري احلكومية احمللية، والوطنية، والعاملية

اخلاص يف البحث والتطوير يف جمال اخلدمات البيئية وربطه زيادة االستثمار :تاسعا

   .)2(بشكل أساسي مع القطاع األكادميي

                                                 
  .  272.، ص السابق رجعحممد صاحل جابر،امل -) 1(

  .69.سابق، صالرجع امل، حممد احلناوي وال فريد مصطفى -) 2(
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ملناقشة تطوير اخلدمات  غري الدوالتيةإقامة مؤمترات من قبل الفواعل :عاشرا

  .االستثمارات البيئية وتبادل اخلربات، على أن يتم حتديد موضوع سنوي للمؤمتراتو

النماذج املمكن استخدامها من قبل قد تعرضنا ألهم الربامج و ج نكونفبهذا الربنام

اليت إليه إلدارة أنشطتها البيئية، و لتوسيع أساليب التمويل الذي حتتاج غري الدوالتيةالفواعل 

 ربامجمن املمكن أيضا أن تتبعها املنظمات البيئية الدولية اليت تقوم باستخدام هذه النماذج وال

اليت جيب على  ربامجيات يف أحيان أخرى، وهي أيضا جمموعة من الكشروط أحيانا أو توص

احلكومات أن تأخذ ا للتغيري، واملبنية على إتباع أساليب احلوكمة اجليدة، واليت من واجبها 

جنبا إىل جنب يف سبيل حتقيق  غري الدوالتيةأن تعمل على حتقيقها بالتعاون مع الفواعل 

  .حةحوكمة بيئية عاملية جيدة وناج
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  :الفصل خالصة

يف ظل البيئة العاملية احلديثة  غري الدوالتيةتفترض التحديات اليت تواجه الفواعل 

يف  غري الدوالتيةعلى احلكومات أن تأخذ بتوجهات خمتلفة حول كيفية إدماج الفواعل 

وليس عملية صنع السياسات والقرارات البيئية، وحتمل املسؤولية مبنهجية تكامل األدوار 

إحالل البعض مكان البعض اآلخر، من اجل خلق التنمية البيئية الشاملة وإدامتها، كمطلب 

البيئية العاملية البد هلا من  احلكومية تادارفاإلأساسي لتحقيق حوكمة بيئية عاملية جيدة، 

، وذلك بتعزيز مشاركتها وتوفري غري الدوالتيةالعمل على خلق البيئة املساعدة للفواعل 

  .وارد املادية واملعلوماتية هلا من أجل تسهيل عملهاامل

أال تقف مكتوفة األيدي بأن  غري الدوالتيةوالجناز تلك املهمة يتعني على الفواعل 

تثمن وتستغل كل ما تقدمه احلكومات هلا من فرص ملواجهة تلك التحديات، و ميكن أن 

لشفافية ونشر املعلومات وتفعيل يتحقق ذلك بإتباع برامج وبرامج لتعزيز قيم املشاركة، وا

  :أساليب التمويل من خالل دعم برامج االستثمار يف اال البيئي و يكون ذلك عن طريق

يف نشاطات  غري الدوالتيةتوفري البيئة املالئمة والدميقراطية ملشاركة الفواعل  -

البيئية العاملية، املنظمات البيئية العاملية، وتوسيع أدوارها يف صنع القرارات واملعاهدات 

وإعطائها أدوارا استشارية ورصدية كاملة، وإنشاء منظمة غري حكومية عاملية نشطة يف 

  .ااالت البيئية

تفعيل اإلطار القانوين لتنظيم وتداول البيانات واملعلومات يف مجيع الدول وبناء  -

و إتباع , ات البيئية و إنشاء بنك عاملي خاص باملعلوم, البنية التحتية الالزمة لتوفريها 

 .أساليب حوكمة االنترنيت لنشر املعلومات و تداوهلا على املستوى العاملي 

لالستثمار يف جمال  غري الدوالتيةيئة املناخ االستثماري املالئم لتحقيق الفواعل  -

املشاريع الصديقة للبيئة، وإجياد أطر للتعاون يف هـذا املـجال بني احلكومـات 

 .غري الدوالتيةوالفواعـل 

فإتباع مثل هذه الربامج والضمانات السياسية واالقتصادية تتطلب جهود كبرية 

، كما أنه من شأن هذه غري الدوالتيةوفعالة ومشتركة من قبل الفواعل الدولة والفواعل 

   .  أكثر فعالية يف إدارة الشؤون البيئية العاملية غري الدوالتيةالربامج أن تعمل على جعل الفواعل 
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لقد أكدت من خالل هذا البحث أن املعاجلة العاملية للقضايا البيئية تعترب أكثر حداثة، 

حيث أصبحت األعداد املتزايدة من املنظمات احلكومية الدولية املتنوعة معينة أكثر بالبيئة، 

مية ، مبثابة املنظمة احلكو1972كما اعترب برنامج األمم املتحدة للبيئة الذي تأسس عـام 

الدولية الرئيسية للبيئة، وخالل النصف الثاين من عقد الثمانينات ارتفع حجم املنظمات غري 

، )EDF(احلكومية البيئية بشكل متسارع، من بني هذه املنظمات جند صندوق مناصرة البيئة 

، )Green peace(، ومنظميت السالم األخضر )NRDC(وجملس مناصرة املوارد الطبيعية 

، كما تضاعفت يف الدول النامية أعداد احلركات االجتماعية )FAO(رض وأصدقاء األ

واملنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة، بشكل سريع وملحوظ خالل عقد الثمانيات، نتيجة 

النتشار أفكار أنصار البيئة، أو لظروف تارخيية معينة، حيث هيأت موجة التحوالت 

  .خصبة لظهور منظمات جديدة من خمتلف األنواعالدميقراطية يف عقد الثمانيات، تربة 

وقد أسهمت العديد من الكوارث والقضايا البيئة، وتزايد املؤشرات العلمية الدالة 

على مدى خطورة أي حتول يف املناخ العاملي، يف ارتفاع وتزايد اهتمام القطاع اخلاص 

وكل ذلك أدى إىل . جتماعيةبالقضايا البيئية العاملية، وظهور ما يعرف بتحمل املسؤولية اال

غري الفواعل "، كما أدى إىل زيادة اهتمام "احلوكمة البيئية العاملية"بلورة وظهور مصطلح 

بالقضايا البيئية العاملية، حيث سلطت هذه الفواعل الضوء على جمموعة فرعية من " الدوالتية

ضايا وإعادة صياغتها، القضايا البيئية العاملية، حيث قامت حبمل أفكار معينة عن تلك الق

ودجمها ضمن املناظرات السياسية، والضغط باجتاه تشكيل منظومة من القيم واملعايري 

الضابطة، والعمل على تفعيل القواعد السلوكية الدولية املتواجدة، ويف الوقت نفسه قامت 

اد متويل بالتأثري على قضايا سياسية حملية معينة، إضافة إىل ذلك عملت هذه الفواعل على إجي

  .موعة من القضايا البيئية

  :بناء على ذلك، ومن خالل دراستنا السابقة مت التوصل إىل أهم النتائج التالية

دورا كبريا يف إدارة الشؤون البيئية العاملية،  غري الدوالتيةلقد كان للفواعل : أوال

ملي ، كانت تسهم ذلك كون أن هذه اجلهات الفاعلة، وخاصة مؤسسات اتمع املدين العا

يف عملية التعريف بقضية بيئية ما، ويف إقناع صناع السياسات البيئية العاملية، واجلماهري بأن 

املشكالت اليت يتم تعريفها على هذا النحو قابلة للحل،وكذلك يف عملية تقدمي احللول 
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دوالئية أن تثبت والبدائل املناسبة، ومراقبة تنفيذها، وبذلك فإنه بإمكان هذه الفواعل غري ال

  :فعاليتها بشكل أكرب يف مواقف متعددة وذلك من خالل

صياغة املناظرات، وإدراج القضايا البيئية على جدول أعمال املنظمات  -

  .احلكومية البيئية العاملية

  .تشجيع االلتزامات البيئية من قبل الدول، واملنظمات احلكومية البيئية العاملية -

  .يري إجرائي على املستويني احمللي والدويلالتسبب يف إحداث تغ -

  .التأثري يف السياسات البيئية الدولية -

غري وبالتايل كانت اإلجابة عن إشكالية الدراسة اجيابية وهي نعم إن للفواعل 

  . دور كبري يف احلوكمة البيئية العاملية الدوالتية

غري امت به الفواعل أكدت هذه الدراسة أيضا أن الدور الكبري الذي ق لقد :ثانيا

يف جمال إدارة الشؤون البيئية العاملية كان كنتيجة للتطورات العاملية الراهنة وتراجع  الدوالتية

دور الدولة القومية، وقد الحظنا ذلك من خالل إعطاء احلكومات ملؤسسات القطاع اخلاص 

عدة نشاطات حيث ومنظمات اتمع املدين الفرصة للظهور على الساحة الدولية، وقيامها ب

وكما رأينا فقد لعبت هذه املنظمات . ألف منظمة 29بلغ عدد املنظمات البيئية ما يقرب 

دورا كبريا وفعاال يف جمال البيئة يف الساحة الدولية، وكان ذلك من خالل املشاركة على 

دولية سبيل املثال يف قضييت منع إزالة الغابات االستوائية والتأثري على سياسات البنوك ال

  .متعددة األغراض إىل غري ذلك من النشاطات البيئية

املسامهة يف إدارة الشؤون  غري الدوالتيةيف كثري من األحيان حتاول الفواعل  :ثالثا

البيئية العاملية إال أا ال جتد الدعم الكايف من قبل اإلدارات احلكومية وقد الحظنا ذلك على 

لصفة الرمسية للمشاركة يف احملافل واملعاهدات البيئية سبيل املثال من خالل عدم إعطائها ا

الدولية، وعدم السماح هلا بالتصويت على القرارات البيئية، األمر الذي جيعل فعالية نشاط 

    .مرهونا مبوافقة ومساندة ودعم اإلدارات احلكومية هلا غري الدوالتيةالفواعل 

قل أمهية عن مؤسسات اتمع لقد كان ملؤسسات القطاع اخلاص دورا ال ي: رابعا

املدين العاملي، وجتلى ذلك من خالل إسهامها يف متويل العديد من املشاريع البيئية، وإعداد 
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وتطوير البحوث العلمية اخلاصة حبماية البيئة وتطويرها، وتنفيذ السياسات البيئية العامة، على 

  .االجتماعية اجتاه البيئة بصفة عامة املستويات احمللية والدولية، والعاملية، وحتمل مسؤوليتها

تواجه الفواعل غري الدوالئية أثناء قيامها بأدوارها ونشاطاا، العديد من : خامسا

  .التحديات املؤسسية، واملادية، واتمعية يف إدارة الشؤون البيئية العاملية

توى العاملي يف جمال محاية البيئة على املس غري الدوالتيةوبذلك فإن فعالية الفواعل 

مرهون بقدرا على جتاوز تلك التحديات، وهي بذلك حتتاج إىل جمموعة من اآلليات 

والعوامل لتكون شريكا فعاال يف احلوكمة البيئية العاملية ،وهذه العوامل قد تكون عوامل 

ذاتية كامنة متعلقة ذه الفواعل يف حد ذاا، أو عوامل خارجية سياسية أو قانونية أو 

  .اخل...اديةاقتص

غري وفيما يلي سيتم تقدمي جمموعة من االقتراحات اليت من شأا أن متكن الفواعل 

  :من القيام بدور أكثر فعالية على مستوى إدارة الشؤون البيئية العاملية الدوالتية

يف نشاطات  غري الدوالتيةتوفري البيئة املالئمة والدميقراطية ملشاركة الفواعل  -1

يئية العاملية، وإعطائها صفة رمسية، وتوسيع أدوارها يف صنع القرارات املنظمات الب

واملعاهدات البيئية العاملية، ومنحها أدوارا استشارية ورصدية كاملة يف أعمال املنظمات 

  .البيئية احلكومية العاملية

إنشاء منظمة غري حكومية بيئية عاملية تنشط يف جماالت البيئة، تتألف هذه  -2

من أعضاء منظمات اتمع املدين احمللية والوطنية، والدولية ومؤسسات القطاع املنظمة 

  .اخلاص، ويكون هلا نظامها الداخلي اخلاص

تفعيل اإلطار التشريعي من قبل احلكومات، واملنظمات البيئية العاملية الرائدة،  -3

غري الفواعل لتنظيم وتداول البيانات واملعلومات وتداوهلا بني حكومات الدول، وبني 

  .الدوالتية

إدخال أساليب حوكمة االنترنيت لنشر املعلومات البيئية وتداوهلا على  -4

  .املستوى العاملي
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غري بناء البنية التحتية الالزمة يف مجيع الدول، ويف مجيع منظمات الفواعل  -5

يف توفري  ، الستيعاب تكنولوجيا املعلومات احلديثة، املبنية على السرعة والدقةالدوالتية

  .املعلومات

جيب أن تقوم احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، ومؤسسات القطاع  -6

اخلاص، بالتنسيق مع شبكة من املنظمات العلمية، واملؤسسات األكادميية مبسؤولية بناء بنك 

عاملي للمعلومات البيئية، وذلك من أجل بناء قاعدة معلومات بيئية، وهذا من شأنه أن حيرك 

ة االزدهار البيئي نتيجة للتكامل املعلومايت، خاصة فيما يتعلق مببدأ املشاركة يف إنتاج بقو

  .غري الدوالتيةاملعلومات، ومجعها وتداوهلا، من قبل الفواعل الدولة، والفواعل 

االستثمارات يف املوارد البشرية الفكرية واعتماد الرأمسال الفكري داخل النظم  -7

،  ذلك أن املعرفة أصبحت متمثلة يف اخلربات والقدرات الدوالتيةغري املؤسسة للفواعل 

  .واملهارات اإلنسانية، وتعترب أكثر العناصر فاعلية وتأثريا يف عصر املعلومات واملعرفة

 غري الدوالتيةإدخال أساليب حوكمة األنترنيت داخل النظم املؤسسة للفواعل  -8

  .لتوفري املعلومات على نطاق أوسع

على االعتماد على أساليب التمويل الذايت، وذلك  غري الدوالتيةفواعل حث ال -9

من خالل االستثمار يف ااالت البيئية، وخلق احلكومات البيئة واملناخ االستثماري املالئم 

  .لذلك

إنشاء منظمة عاملية لترويج االستثمار يف جمال البيئة، ويكون ذلك بتضافر  -10

  .ومنظمات اتمع املدين العاملي جهود مؤسسات القطاع اخلاص،

اعتماد أساليب حوكمة الشركات لتطوير االستثمار البيئي اخلاص، باإلضافة  -11

  .إىل إتباع أساليب االستثمار األجنيب والعاملي، وإتباع أساليب االستثمار عرب االنترنت
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  .Non- State Actors                           ةتيالفواعل غري الدوال

  .Global EnvironmantalGovernance                       احلوكمة البيئية العاملية

  .Government                                   احلكومة

  .Corporate Governance                            حوكمة الشركات

  .(UNDP)                                    الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة

  .Stakeholders                            أصحاب املصاحل–املسامهني 

  .(ONU)                                       هيئة األمم املتحدة

  .(OECD)                           منظمة التعاون االقتصادي للتنمية 

  .Global Governance                         احلوكمة العاملية 

  .(NGOS)                                  كوميةاملنظمات غري احل

  .(UNEP)                      البيئية لألمم املتحدة  برنامج

  .(UGCLS)                            قمة قادة امليثاق العاملي

  .(MCSD)                     اللجنة املتوسطية للتنمية

  .(WBCSD)                      جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة

  .(ADB)                   بنك التنمية اآلسيوي

  .(CNUED)                    ندوة األمم املتحدة للبيئة

  .(INGOF)             اجلهاز الدويل للمنظمات غري احلكومية واحلركة االجتماعية

  .(GPO)                        منظمة السالم األخضر 

  .Target Actors                      اجلهات الفاعلة املستهدفة

  .Soft Power                       قوى لينة

  .(RAED)                              الشبكة العربية للبيئة والتنمية
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  .(WSSD)                      القمة العاملية للتنمية املستدامة

  .(ROWA)                           برنامج األمم املتحدة للبيئة بغرب آسيا

  .(MAP)                          توسطخطة عمل البحر امل

  .(ESCWA)             اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة لغرب آسيا

  .Earth council (EC)                                 جملس األرض 

  .(JUCN)                            االحتاد الدويل لصون الطبيعة 

  .(EDF)                            صندوق مناصرة البيئة

  .(NRDC)                       جملس مناصرة املوارد الطبيعية

  .(FAO)                                  منظمة أصدقاء األرض

  .(US.AID)                       وكالة اإلمناء الدويل

  .(IPCC)                         املنظمة الدولية للتغري املناخي

  .(WMO)                               منظمة األرصاد العاملية

  .(CADA)                     جلنة اإلطالع على الوثائق اإلدارية
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   .2007للتنمية اإلدارية،

  . 1996املعهد العريب للتخطيط، : الكويت. بعاد البيئية للتنميةألا. العجمي، ضاري ناصر -7

  . 2007كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، : عمان. دارة بالشفافيةإلا. الراشدي، سعيد علي -8

ة اجلمعية املصرية لنشر املعرف: القاهرة. دبلوماسية البيئة. مترمجا. أمني اجلمل، أمحد -9

 .1996والثقافة العاملية، 

  .2006دار النهضة العربية، : القاهرة. القانون الدويل للبيئة. أفكريين، حمسن -10

  .2003دار األهلية،: األردن. العوملة ومستقبل األرض. باتر، حممد وردم علي -11
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  . 2005دار وائل للنشر، : عمان
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للنشر والتوزيع،  دار الصفاء: عمان. األسواق املاليةت واإلستثمارا .هوشيار، معروف -14

2003.  
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. التجارب –املبادئ –املفاهيم: حوكمة الشركات. محاد، طارق عبد العال -17

  . 2005الدار اجلامعية، : سكندريةإلا

شبكات املناصرة غري احلكومية يف : نشطاء بال حدود. محدان البالونة، لينا، مترمجا -18

  . 2005دار البشري، : عمان. السياسة الدولية

املنظمة العربية : القاهرة. دارة البيئية املبادئ واملمارساتإلا. محدي صاحل، نادية -19

  .2003دارية، إلللتنمية ا

  . 2004دار املعرفة اجلامعية، : مصر. دةاحلاكمية الرشي. طييب، أمحد -20
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2004.  

املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية. نظم املعلومات اإلدارية. مرسي، نبيل حممد -26

2006.  
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: مصر. واقعة وحلول معاجلته: التلوث البيئي يف الوطن العريب. سيد عاشور، أمحد -28
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  . 2001دارة العامة، إلواستثمارات ا

مركز البحوث : القاهرة.  مصرصنع السياسات البيئية يف. شعراوي مجعة، سلوى -39

  . 1997، ةجتماعيإلا
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  .2003منشأة املعارف، : اإلسكندرية. االستثمار

  

  

-IIIفئة املذكرات والرسائل اجلامعية :  
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اجلزائر،  قات الدولية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،جامعةالعال ماجستري يف

2007.(  

يف  مذكرة ماجستري" (العوملة والشركات متعددة اجلنسيات. "شاوش، توفيق إبراهيم -43

  ).2007العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

دراسة حالة : سياسة العامة يف اجلزائردور املعلومات يف رسم ال. "طيلب، أمحد - 44

ماجستري يف التنظيمات السياسية واإلدارية، قسم  مذكرة" (الس اإلقتصادي واالجتماعي

  ) .2007اجلزائر،  العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة

أطروحة دكتوراه يف " (املشاركة يف صنع القرار يف ليبيا. "نايب، عبد احلكيم -45

  ).2006مات السياسية واإلدارية، قسم العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، التنظي

 مذكرة( "دور ومكانة املنظمات غري احلكومية يف العالقات الدولية. "عياد، مليكة -46

اجلزائر،  قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة العالقات الدولية، ماجستري يف

2003.(  

-IV علمية فئة امللتقيات ال:  

مقدمة يف . مانة العامة لإلحتادألمذكرة ا. 4مج /  4البند . حتاد الربملاين العريبإلا -47

إسهام الربملانات العربية يف : "حتاد الربملاين العريب حول ألربعون لس األالدورة السادسة وا



 169 

، "تدعم املنظمات غري احلكومية وتوسيع أدوارها يف عملية التنمية وبناء دولة املؤسسا

  . 2005جويلية  12 – 11اجلزائر،

، حلقة دراسية، من "النشاط العمومي احمللي والتنمية احمللية"املدرسة الوطنية لإلدارة،  -48

  . 2007/  2006إعداد طلبة السنة الرابعة، فرع إدارة حملية، 

البيئة : "ورقة حبث قدمت يف ملتقى علمي حول". ستثمارإلترقية ا. "مفتشية البيئة -49

  . 1999أكتوبر  28/  27، بسكرة، اجلزائر، "ستثمارإلوفرص ا

احلكم الرشيد وإستراتيجيات التغيري " ملتقى وطين حول. حمررا. رأس اجلبل، حسني -50

  .2007مكتبة اقرأ، : ، اجلزائر"يف العامل النامي

V - فئة الوثاثق الرمسية :  

لتعزيز مشاركة تنظيمات اتمع مشروع إستراتيجية . املنتدى البيئي الوزاري العاملي -51

مم املتحدة ألجملس إدارة برنامج ا: نيويورك. مم املتحدة للبيئةألاملدين يف عمل برنامج ا

. 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية . الربنامج اإلنتمائي لألمم املتحدة -52.2002للبيئة، 

  . 2002دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لإلدارة البيئة والتنمية . منائيإلاملتحدة ا ممألبرنامج ا -53

  . 1996مم املتحدة بالزا، ألوحدة ا: نيويورك. القابلة لإلستمرار

الواليات املتحدة . االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجيمم املتحدة للبيئة، ألبرنامج ا -54

   . 1992 مم املتحدة للبيئة،ألبرنامج ا: مريكيةألا

بروتوكول مونتريال اخلاص باملوارد الكلورية الفلورية مم املتحدة للبيئة، ألبرنامج ا -55

 . 1987بدون دار النشر، : مونتريال. وزونألالكربونية اليت تستفيد طبقة ا

-VI  الت العلميةفئة ا :  

". املدينسالمي ومشكالت متويل اتمع إلنظام الوقف ا. "البيومي غامن، إبراهيم -56

  . 101– 94 ): 2008 ( 174. السياسة الدولية

: دارة الرشيدة يف الشركاتإلأسلوب ممارسة سلطات ا. "هلي املصريألالبنك ا -57

  .  10 - 5):   2003(  51". قتصاديةإلالنشرة ا. "حوكمة الشركات

مارس،  13، التنميةالبيئة و". حنو التمويل واالستثمار: تغري املناخ. "إيراين، خالد -58

2008 .  



 170 

من الشركات تطبق  % 97تقتحم قطاع األعمال ". رغدة وعماد فرحاتحداد،  -59

  .2007نوفمرب،  12 ،التنميةالبيئة و. "سياسات بيئية

 110. السياسة الدولية". دور اإلعالم يف معاجلة قضايا البيئة. "سعد، أبو عامود حممد -60

)1992:( 139 - 147  .  

 17، منتدى البيئة". MAPبروتوكوالت خطة عمل املتوسط " .عديل، عماد الدين -61

  .2008أوت، 

املؤمتر الدويل للبحث العلمي ودوره يف محاية البيئة من التلوث . "عدنان، مصطفى -62

  .162 -154 ):1994( 181. املستقبل العريب". 1993

 العامل". املشاركة السياسية وشروط التحول السياسي. "فوزي، نور الدين -63

  . 11 -8):  2008(بدون عدد . اإلستراتيجي

  .2004، جويلية، البيئة و التنمية". احلرية واملشاركة وحق اإلطالع. "صعب، جنيب -64

ماي  13 ،التنميةالبيئة و ".قانون رادع ومؤسسات فاعلة ووعي. "صعب، جنيب -65

2006 .  

-VII  فئة األنترنيت :  

 11:مت تصفح املوقع يوم". املشاركة: احلكم الراشد." الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة -66

 < http// :www.pogar.org/arabic/governance/participation-asp>، 2009ماي 

مت  ".2003تقرير الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لعام . "الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة - 67

  <http// :www.wikipedia. org.wiki> ، 2009ماي  18: تصفح املوقع يوم

: مت تصفح املوقع يوم". القطاع اخلاص والعمل التطوعي. "نأمحد زين العابدي ،الطيب -68

   hewar. Org >  < http : // www .، 2009أفريل  29

  :مت تصفح املوقع يوم". اقتصادي االستثمار"، املعهد العريب للكويت -69

    Arab . wealth . com >  <http: // www .، 2009 ماي 18 

مت تصفح املوقع ". الصعود والتحديات: اتمع املذين العاملي". ، حممد سعيدالسيد -70

 ،2008ديسمرب  20: يوم

 >http : // www . islamonline . net / arabic / mafaheem / 2004  <  



 171 

ماي  20: ومتصفح املوقع ي". أمهية املعلومات يف حياة الدول النامية."السالمي، علي  - 71
2009، <http// :www.alsabah.com/paper.php/source-akbar & mlf :interpage 

& sid = 15475 > 
  ، 2009فيفري  28: مت تصفح املوقع يوم". أين القطاع اخلاص. "الصفدي، أمين -72

                                       > thawehda . gov . sy   < http : // www .   

   ،2009ماي  25 :مت تصفح املوقع يوم. "أمهية املعلومات. "القصيب، يوسف -73
   >951. alyaseer. Net / vb / shouheard. php/I =10 <http: // www    

 ،2009أفريل  29: مت تصفح املوقع يوم". العلوم املالية واإلدارية. "را، حممد صاحلالق -74

squara . wordpress . com / bank >   < http : // www    
 ."شؤون حوكمة األنثرنيت. "تخصصةالنطاقات املمساء وهيئة األنثرنيت لأل -75

  ، 2009ماي  28: مت تصفح املوقع يوم 
< http:// public. iconan.org. nodel 1262 >                                                

  : مت تصفح املوقع يوم. "ناخ االستثماريامل. "ارة الصناعة وترقية اإلستثماراتوز -76

                  >     < http //www. Mipi . dz ،  2009ماي  25

  : مت تصفح املوقع يوم". وق اإلنسانحققاملنظمات غري احلكومية و. "، ليثزيدان -77
 Alhewar . org >  <http: // www .، 2009مارس  22

". ل مرهون بإصالح بيئة اإلستثماري جلدب األموااحلدث االقتصاد. "، صاحلمحدي -78

 http: // www .almada paper> . net>، 2009ماي  15: مت تصفح املوقع يوم

  : مت تصفح املوقع يوم". ملةاتمع املعلومايت و تداعيات العو. "منري السيد، أسعد -79

    < http//www. Itu. Int/wsis/docs/ cairo/declaration – ar . doc>، 2009ماي  20

مت تصفح املوقع . "2003نظمة الشفافية الدولية لعام تقرير م"، منظمة الشفافية الدولية -80

http // ar . wikipedia . org . wiki > ، 2009ماي  20: يوم  >  

    ."2002رد الطبيعية البيئية لسنة تقرير حول املوا". منظمة السالم األخضر -81

 >  < www. Greenpeace . org ،  2008نوفمرب  23: ممت تصفح املوقع يو 

  : مت تصفح املوقع يوم". املقاطعة للمنظمات غري احلكومية. "ناي وجوزيف -82

    < http:// ebibrary . grc . To / ar / penquier>،2008فيفري  25

: قع يوممن تصفح املو". اإلستثمار يف البيئة إلصالح ماتدمر. "، سعيد عبد اهللاعباس -83

     Alwaqt . com >  <http: // www .،2009 ماي12



 172 

  : مت تصفح املوقع يوم". 2002تقرير اتمع املدين العاملي لعام . "قنديل، أماين -84

     <www. Shabakaegypt. Org / global – ar>،2007مارس  20
   



 173 

 :املراجع باللغة األجنبية/ ثانيا 

:باللغة اإلجنليزية  -I 

:الكتبفئة   -I 
85- Betsill, Michele and Others .Palagrave advances in international 
politics . Great Britain : palagrave , macnillan, 2006 
86- Commission of Global Governance. Our Global Neighborhood. OX 
ford: OX ford university press , 1995. 
87- Dauvergne, Peter. Hand book of Global Environmental politics. Great 
Britain: MPG Books LTP Bodmin Cornuall, 2005. 
88- Dorothy, Thomas. Accoantability of governments. London : zed Books 
, 1993.  
89- Germain, Randoll and Kenny, Michael. The idea of gobal civil society: 
politics and ethics in globalizingera. USA : routledge publisher, 2005. 
90- Gruundmann, Reiner. Trasnational environmental policy: 
Breconstructing ozone. London, and New york: routledge,taylor and 
Francis group , 2001. 
91- Haid, Philip and Others. R-Focusing the lense: assessing the challenge 
of youth involvement in public policy: the institution governance. Canada, 
Ottawa, 1999. 
92- Hasenclever, Andreas. Theories of international regimes. Cambridge: 
Cambridge university press, 1997.  
93- Lederer, Markus and Muller, philipp. Challenging Global Governance: 
a critical perspective. Harvard: CPOGG work shop at Harvard law school, 
2003. 
94- Porter Gareth and Janet Welsh Brown International Invironmantal 
policy (Bolder: westview press 1991), p46-p53. 
95- United Nations Development programme. Governance for Sustainable 
Human  development. New York: AUNDP policy document, 1997. 
96- Rosnau, james. Along the domestic-foeign frontier: Explaring 
Governance in a turbulent world. Cambridge: Cambridge university press, 
1997. 
97- Rosnau, james. Turbulence in word politics a theory of change and 
continuity.USA: Princeton university press, 1990. 
98- Stone, Debora. Political logic. New York: Harber colonze, 1988. 
99- World Bank. Governance and Development. Washigton: World Bank 
publication. 
 



 174 

:فئة امللتقيات - II  

100- United Nations Development Programme.  ″Reconceptualising  
Governance″ Discassion paper persented international seminar to : ″ 
Reconceptualising Governance″ , New York, 1997. 1992. 
 

:فئة األنترنيت  - III  

101- World Bank . ″ Network of Global public policy″. 
< World Bank/ org / welsite / External > 

  .2009 جانفي 20: مت تصفح املوقع يوم

 

:باللغة الفرنسية -II  

:فئة الكتب   -I 

102- Bettati , Mario . La contribution des ONG à la formation et à 
l’application des normes international. Paris : Economia, 1986. 
103- Dubigson Olivier. Mettre en Pratiquele development Durable .Paris : 
SLP , 2005. 
104- Guilhaudis,JF.relations internationales contemporaines. Paris : litec, 
2003. 
105- Magette, Laslie pean . Novelle gouvernance et organisation . France : 
SLP , 2005. 
106- Merle , Marcel . sociologie des relations internationales . Paris : dalloz 
, 1983. 
107- Commission d’accès aux document administratifs . rapport sur 
protection de la population en cas d’accident pouvant entra radioactive . 
France : CADA , 1997. 



 175 

        



 176 

 

 

 

 

 املوضوع  الصفحة 
 مقدمة  و  -ا

النظري للبحث يمي واالطار املفاه: الفصل األول   53 -  8  
  وخصائصها ومكوناا مفهوم احلوكمة :املبحث  األول  8

تعريف احلوكمة : املطلب األول  8  

خصائص احلوكمة : املطلب الثاين  12  

احلوكمة مكونات : املطلب الثالث  15  

احلكومة  -1 17  

القطاع اخلاص  -2 19  

اتمع املدين  -3 20  

مفهوم احلوكمة العاملية : املبحث الثاين  21  

تعريف احلوكمة العاملية: املطلب األول  29  

إستراتيجية االجتاه الرافض لفكرة احلوكمة العاملية -1  22  

حلوكمة العامليةإستراتيجية االجتاه اإلجيايب يف تعريف ا -2  23  

إستراتيجية االجتاه السليب يف تعريف احلوكمة العاملية -3  24  

حتديد املداخل النظرية التقليدية للحوكمة العاملية: املطلب الثاين   25  

احلوكمة العاملية كمشروع إيديولوجي   -1  25  

احلوكمة العاملية كمشروع يفتقد للشرعية -2  26  

ية كتعبري عن هيمنة الواليات املتحدة األمريكيةاحلوكمة العامل -3 27  



 177 

 

 

  أهم التحديات احلديثة لتدقيق مفهوم احلوكمة العاملية : املطلب الثالث  27

احلوكمة العاملية كمفهوم حتليلي -1 28  
احلوكمة العاملية كممارسة اجتماعية -2 29  

  مفهوم البيئة واحلوكمة البيئية العاملية: املبحث الثالث  32

تعريف البيئة : املطلب األول  32  

املفهوم اللغوي للبيئة  -1 32  

املفهوم اإلصالحي للبيئة  -2 33  

تعريف احلوكمة البيئية العاملية: املطلب الثاين  35  

وحتديدها  غري الدوالتيةتعريف الفواعل : املبحث الرابع  38  

  غري الدوالتيةتعريف الفواعل : املطلب األول  38

تعريف القطاع اخلاص  -1 39  

تعريف اتمع املدين العاملي  -2 39  

حتديد الفواعل الدولة : املطلب الثاين  42  

مؤسسات  القطاع اخلاص  -1  42  

الشركات  - 1-1  42  

الشركات املتعددة اجلنسيات  - 1-2  43  

البنوك  - 1-3  44  

مؤسسات ومكونات اتمع املدين العاملي  -2  45  

املنظمات غري احلكومية  - 2-1  45  

اتمعات املدنية احمللية  - 2-2 47  



 178 

 

 

الندوات وامللتقيات العاملية  - 2-3 48  

 خالصة الفصل 51

53 -108 دور القطاع اخلاص واتمع املدين العاملي يف : الفصل الثاين  

 احلوكمةالعاملية
العاملية دور القطاع اخلاص يف احلوكمة البيئية : املبحث األول  53  

أساليب عمل القطاع اخلاص للمسامهة يف احلوكمة البيئية العاملية : املطلب األول  53  

حتمل املسؤولية اإلجتماعية البيئية  -1 54  

  املشاركة يف املؤمترات واللقاءات العاملية للبيئة  -2 55
وث البيئي املسامهة يف إعداد البحوث العلمية واقتراح برامج احلد من التل -3 56  

التمويل واإلستثمار يف جمال البيئة  -4 57  

الضغط على احلكومات واملشاركة يف رسم السياسات البيئية -5 59  

مسامهة مؤسسات القطاع اخلاص يف احلكومة البيئية العاملية: املطلب الثاين  60  

مسامهة إدارات األعمال والشركات متعددة اجلنسيات -1 60  

البنوك مسامهة  -2 64  

دور اتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئية العاملية: املبحث الثاين  68  

تطور منطمات اتمع املدين العاملي البيئية: املطلب األول  68  

سياسات عمل منظمات اتمع املدين العاملي: املطلب الثاين  71  

72 
 

السياسة اإلعالمية  -1  

ة السياسة الرمزي -2 74  



 179 

 

 

سياسة النفوذ  -3 74  

سياسة املسؤولية واحملاسبة  -4 76  

املسامهة يف عمل األجهزة الدولية  -5 77  

املسامهة يف املؤمترات واملعاهدات الدولية  -6 77  

مسامهة منظمات اتمع املدين العاملي يف احلوكمة البيئية العاملية: املطلب الثالث  78  

79 RAED لعربية للبيئة والتنميةدور الشبكة ا -1   

دور شبكات املناصرة العاملية للمنظمات غري احلكومية للبيئة  -2 81  

أبرز املشاكل والتحديات اليت تواجه القطاع اخلاص واتمع : املبحث الثالث  93

البيئية العاملية املدين العاملي يف احلوكمة  
التحديات املؤسسية والقانونية :املطلب األول  94  

التحديات املادية: املطلب الثاين  98  

حتديات تتعلق بضعف التمويل  -1 98  

حتديات تتعلق بصعوبة احلصول على املعلومات وضعف اإلعالم البيئي  -2 101  

التحديات اتمعية: املطلب الثالث  103  

 خالصة الفصل 106

110 -148 للمسامهة  تيةغري الدوالتفعيل الفواعل إعداد برامج : الفصل الثالث  

 يف احلوكمة البيئية العاملية

إعداد برامج املشاركة: املبحث األول     

110  
 

 

املشاركة كقيمة حمورية يف احلوكمة البيئية العاملية : املطلب األول   

تعريف املشاركة -1 111  



 180 

            

            

      

أمهية املشاركة  -2 113  

دوالتيةغري التعزيز برامج مشاركة الفواعل : املطلب الثاين  116  

إعداد برامج الشفافية والنشر اإلعالمي للمعلومات :املبحث الثاين 121  

أمهية الشفافية واملعلومات يف احلوكمة البيئية العاملية: املطلب األول 122  

تعريف الشفافية  -1 122  

تعريف املعلومات  -2 125  

  دوالتيةغري الأمهية الشفافية وتوفري املعلومات لعمل الفواعل  -3 126

دعم وتعزيز أساليب احلصول على املعلومات ونشرها :املطلب الثاين 129  

إعداد برامج االستثمار اخلاص: املبحث الثالث  135  

غري الدوالتيةلعمل الفواعل  أمهية  االستثمار:  املطلب األول  136  

تعريف االستثمار -1 136  

يف احلوكمة البيئية العاملية دوالتيةغري اللعمل الفواعل  أمهية االستثمار -2 137  

تطوير وتعزيز مشاريع االستثمار اخلاص :املطلب الثاين  139  

 خالصة الفصل 148

 خامتة 150

 خمتصرات البحث باللغة اإلجنليزية 155

ملراجعقائمة ا                                                                                       161                                                                                

 فهرس احملتويات 171



 


